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Stichting Los Cachorros zoekt per 1-7-2023 een  

 

bestuurslid communicatie 
 

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen en kinderen uit verhoogde risicosituaties van 8 

tot 18 jaar in Ayacucho, Peru, een kleine stad in het Andesgebergte. Vaak zwerven deze kinderen op 

straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Bij Los Cachorros kunnen ze terecht in de 

nachtopvang of in het gezinsvervangend huis. Via straatwerk, psychosociale hulp en onderwijs 

begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op 

eigen benen. Vanuit Nederland zetten de voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden 

voor vrijwilligers, fondsenwerving, activiteiten en communicatie zich onbetaald in om de kinderen in 

Ayacucho een kans op een mooie toekomst te bieden. Samen vergaderen zij acht keer per jaar in 

Utrecht met een videoverbinding met de directrice in Peru. Om de kinderen in Ayacucho helpende 

hand te kunnen blijven bieden is de grootste uitdaging voor de komende jaren het vergroten van de 

naamsbekendheid aangezien Los Cachorros volledig afhankelijk is van inkomsten uit fondsenwerving. 

De tijdsinvestering is ongeveer twee dagdelen per maand, inclusief de bestuursvegaderingen. Op 

www.loscachorros.nl staat meer informatie over het werk van Los Cachorros. 

 

Taken 

 

• Het donateurs- en vriendenbestand op de hoogte houden via de nieuwsbrief, website en 

sociale media; 

• Up-to-date houden van de sociale media accounts;  

• Ondersteuning bij opmaak en inhoud van het jaarverslag, beleidsplan en dergelijke;   

• Ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse vriendendag;  

• Het bedenken van acties in samenwerking met andere bestuursleden; 

• Deelname aan bestuursvergaderingen.  

 

Profiel 

Ben jij degene die deel uit wil maken van ons ambitieuze en energieke vrijwilligers team? Wil jij 

eindelijk je creatieve ideeën op papier kunnen zetten? Zou jij direct positieve impact willen maken op 

de ontwikkeling van de kinderen in Ayacucho? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?  

 

Ben jij/bent u de persoon die we zoeken? 

Enthousiast geworden om bij te dragen aan dit mooie werk van de stichting? Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Oscar Kolenberg, 

voorzitter@loscachorros.nl of via 06 20 09 39 85. Uw reactie met uw curriculum vitae is welkom via 

voorzitter@loscachorros.nl. 
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