Wat is
Pachachaca?
Een gezinshuis
Pachachaca is een gezinshuis voor kinderen die noodgedwongen niet thuis kunnen
opgroeien. Zij worden door de kinderrechter
uit huis geplaatst wegens geweld, misbruik
of verwaarlozing. Wij begeleiden 12 tot 18
kwetsbare kinderen voor korte of langere
tijd, binnen een veilige leefomgeving op weg
naar een zelfstandige toekomst.

Een gemeenschapshuis
Pachachaca is ook een gemeenschapshuis.
Onze deuren staan open voor ouders en
hun kinderen uit de buurt. Ouders kunnen
bij ons terecht voor advies over opvoeding,
voor buurtvergaderingen of het vieren van
een verjaardag. De kinderen kunnen door
de week bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding en op zaterdagen en in de vakanties
voor recreatieve activiteiten.

Een project voor
ambulante hulpverlening
Vanuit Pachachaca helpen wij gezinnen uit de buurt om een veilig leefklimaat te creëren voor hun kinderen. De ouders worden actief begeleid bij de opvoeding van hun kinderen en worden
betrokken bij de activiteiten van Pachachaca. Op deze manier doen we aan preventie van o.a. huiselijk geweld, verwaarlozing en verschillende vormen van misbruik en kunnen we voorkomen
dat ook deze kinderen uit huis moeten worden geplaatst.

Waarom is Pachachaca belangrijk?
Het project Pachachaca heeft haar basis in het plaatsje Calca, hoofdstad van de gelijknamige provincie, in de regio Cusco.
De provincie Calca telt circa 65.000 inwoners. Ondanks de fraaie ligging, de vele natuurlijke bronnen en de levendige cultuur, heerst er veel armoede. De cijfers spreken voor zich: meer dan twee derde van de bevolking van de provincie Calca
kent armoede, meer dan een derde leeft zelfs in extreme armoede, met alle sociale gevolgen van dien: geweld, misbruik
en alcoholmisbruik komen veelvuldig voor. Een groot aantal kinderen groeit op in een instabiele en onveilige thuissituatie.
Een aantal van hen kan dan ook niet thuis wonen. Degenen die wel thuis opgroeien, ondervinden in veel gevallen geweld
of leven in een staat van verwaarlozing. Begeleiding van buitenaf bestaat niet voor deze gezinnen. De kinderen worden
vaak aan hun lot overgelaten.

Wie zijn wij?
Wij zijn Liesbeth Kerstens en Pavel Marmanillo Barrio
de Mendoza. Sinds 2016 wonen wij in Pachachaca,
waar wij op vrijwillige basis de kinderen begeleiden.
We hebben ons voor onbepaalde tijd aan dit project
verbonden. Zo geven wij gezamenlijk vorm aan een
leven waarbij wij wonen en werken kunnen integreren.

Natuurlijk doen we niet alles zelf!
We realiseren onze activiteiten samen met een (betaald)
Peruaans team, bestaande uit twee pedagogisch medewerkers
die de kinderen ’s avonds en in de ochtend begeleiden bij hun
dagelijkse bezigheden, een lerares die de kinderen begeleidt
bij hun huiswerk en die de kinderen met leerproblemen extra
ondersteunt, en een psychologe die wekelijks contact heeft met
de kinderen. Onze sociaal werkster begeleidt de kinderen uit
de buurt en hun gezinnen, organiseert voorlichtingsavonden en
intensiveert het contact met familie van de kinderen die bij ons
wonen, ook wanneer de kinderen weer teruggekeerd zijn naar
hun gezin. wij vinden het belangrijk dat de lokale bevolking een
volwaardige inkomen ontvangen voor het professionele werk
dat zij verrichten.
Wij worden in Nederland ondersteund door stichting Yoreem
Foundation die zich belangeloos inzet om ons op inhoudelijk en
financieel vlak te ondersteunen.

Wil je ons
steunen?
De kosten van ons project zijn laag,
doordat de gebouwen gratis beschikbaar worden gesteld en wijzelf geen
salaris ontvangen. Toch is het elk jaar
moeilijk om voldoende geld te werven
om al onze activiteiten voort te zetten.
Geef jij de kinderen van Pachachaca
graag dat extra steuntje in de rug?
Dat kan! Je kunt eenmalig een bedrag
schenken, maar natuurlijk ook kiezen
voor een periodieke bijdrage.

Voor €70 per maand betaal je alle kosten voor een
van onze kinderen, zoals eten, kleding, medicijnen
en alle schoolkosten.
Maar met minder zijn we natuurlijk ook heel blij!
• Voor €45 per maand betaal je het eten voor een
van de kinderen uit het gezinshuis.
• Voor €20 betaal je alle kosten voor school,
inclusief huiswerkbegeleiding, voor een van de
kinderen uit het gezinshuis.
• En met €5 kun je een bijdrage leveren aan de
huiswerkbegeleiding en de deelname aan recreatieve activiteiten voor een van de kinderen uit
de buurt.
De Belastingdienst erkent Yoreem Foundation als een ANBI
(algemeen nut beogende instelling). Hierdoor zijn giften,
onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Wil je meer informatie
over ons project?
Bekijk dan ons filmpje op YouTube of bekijk de website van
Yoreem Foundation. Via deze site kun je ook doneren.

Heb je vragen?
Je kunt ons mailen via info@pachachaca.org

Volg ons
Casa Familiar Ecológica Pachachaca
pachachaca.calca

