Op de goede weg
We merkten dat Caros uit de nachtopvang moeite
had om zijn schooltijd vol te houden. Hij is
meerdere keren met school gestopt omdat hij geen
vertrouwen meer in zichzelf had en werk
belangrijker vond. De straatwerker en de
nachtopvang begeleider stimuleerden hem om
toch zijn basis onderwijs af te maken en nu lijkt het
erop dat hij daar ook achter staat. Hij houdt het nu
al langere tijd vol om naar het klasje van Los
Cachorros te gaan en ook vraagt hij nu om hulp bij
moeilijkheden waar hij tegenaan loopt; en ook zijn
resultaten zijn positief. We zijn dus blij met elke
extra tijd die hij op school doorbrengt en blijven
hem hier in stimuleren en coachen.

Op naar zelfstandigheid
Op 1 oktober werd Yesica 18 jaar. We vierden haar verjaardag en tegelijkertijd vierden we
ook haar stap toe naar zelfstandigheid. Zelf deed ze een woordje naar het team toe
waarin ze vertelde dat ze veel heeft geleerd bij Los Cachorros en dat ze gaat proberen
alles toe te passen. Yesica kan terecht bij haar tante die ruimte heeft gecreëerd waar
Yesica mag wonen. Ze zal op 18 november haar voortgezet onderwijs afronden en voor
daarna is ze al op zoek naar werk. Volgens haar leraar zal dit goed komen, want ze staat
er goed voor. Ze gaf aan deze nieuwe stap spannend te vinden maar we hebben haar
verzekerd dat ze altijd op ons terug kan vallen.

Oud bewoonster Marisabel staat voor de deur
Oud bewoonster van Los Cachorros Marisabel
heeft contact opgenomen met preventiewerker
Delmir. Ze is bezorgd over haar broertje Drean
van negen jaar oud. Delmir legt een huisbezoek af
en praat met hun moeder. Ze verteld dat Drean
rebels en agressief gedrag vertoont. Hij gaat de
straat op en komt ’s avonds laat thuis en ook op
school vinden ze zijn gedrag lastig en heeft hij
regelmatig vechtpartijtjes met zijn klasgenoten.
Drean geeft aan dat dit waarschijnlijk komt omdat
zijn ouders veel ruzie maken en daarbij ook
gewelddadig naar elkaar zijn. Delmir geeft een
workshop over positieve opvoeding aan de
moeder. Na de workshop begrijpt de moeder dat
haar zoontje zich ook gewelddadig gedraagt
omdat hij ziet hoe zijn ouders elkaar behandelen
en dit over neemt. Ze vindt het belangrijk om de
normen in de familie duidelijk te krijgen.

Save the date
De voorlopige datum van de vriendendag staat vast op zaterdag 21 januari 2023. Zet
deze datum alvast in uw agenda want u bent van harte welkom hier bij aanwezig te zijn.
Meer informatie over de vriendendag zal spoedig volgen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@loscachorros.nl toe aan uw adresboek.

