Ecua-ditoriaal
Tien jaar geleden ging ik voor het eerst naar Ecuador!

NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Een eenvoudig zinnetje “Wat kan ik voor jullie doen ?” werd het
begin van een lange keten van activiteiten en solidariteit.
Grond kopen, kleinvee en koeien, zaaigoed, een klein medisch
laboratorium inrichten, didactisch materiaal aankopen; en nu… ons
educatief centrum doen draaien!
DANK zij jullie inzet, interesse, steun kon het allemaal!
Hier in België is de VZW-Shalom ontstaan, in Ecuador is onze
Fundación CEDIS (Centro Educativo INTI SISA) bijna een
feit. Maar we hebben nog heel veel plannen….
INTI SISA I draait op volle toeren. Dit zult U kunnen merken en
lezen uit de verslagen van Esther De Groot en Manu Coone.
INTI SISA II zijn meer dan vage ideeën. In april-mei zouden we
zeker willen beginnen met de bouw, in juli komen er ons immers weer
een aantal Limburgse jongeren helpen voor de afwerking.
Deze nieuwsbrief is een nieuw initiatief. We gaan proberen om
onze “weldoeners” en “supporters” van Inti Sisa (= zonnebloem)
tweemaal per jaar op de hoogte te houden van de stand van zaken.
Veel leesgenot!
Greta
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Computerleraar Geovanny en Greta delen diploma’s uit aan de geslaagde leer‐

INTI SISA I
Het Centrum bestaat uit drie in elkaar overlopende huizen, aangekocht in de lente van 1999 om
ruimte te hebben voor leslokalen en ateliers.
Inti Sisa I is nu helemaal af ! Het gebouw is volledig geschilderd en de ateliers geïnstalleerd. Er
werd tevens een conciërgewoning aan gebouwd.
Het geheel is voorzien van een kleine slaapzaal,
keuken, toilet en douche, zodat groepen indigena’s cursussen kunnen volgen en blijven slapen.
Elke avond naar de hoger gelegen comunidades
terugkeren is voor de meesten niet haalbaar.
De leerlingen komen niet enkel uit Guamote maar
ook van de nabij gelegen dorpen, en bestaan uit
indigena-vrouwen en mannen, studenten, comunidad-leiders en mestiezen uit het dorp.
Buiten de klaslokalen en ateliers is er ook plaats
voor een bibliotheek, ludotheek en later ook een
videotheek.
Verder is het Centrum een toevluchtsoord voor
leerkrachten die er hun les kunnen voorbereiden
en op computer zetten. Manu leert hen ook hoe
didactisch materiaal aan te maken!
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Uit de verslagen van Esther en Manu leren we hoe
de werking van het Centrum is georganiseerd en
uitgebouwd:

COMPUTERATELIER
De eerste computercursus van dit schooljaar
loopt ten einde en er zullen opnieuw
“certificados”gegeven worden.
In dit kwartaal (jan-feb-maart) wordt opnieuw
les gegeven voor kinderen, beginners en gevorderden.
Huur van de computers: groot succes!!!
Het centrum kocht een scanner aan omdat er
veel vraag is naar documenten met een leuk
prentje erbij.
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Bij elke computercursus geeft Inti Sisa een beurs
aan een paar kansloze kinderen. Voor de voorbije periode werden er drie beurzen uitgereikt.

BIBLIOTHEEK en LUDOTHEEK
Enorm succes!!!
Wat begon met een paar verlegen schoenpoetsertjes die kwamen vragen of zij een puzzel
mochten maken, is nu een zaaltje vol bengels die
op de drempel van de blauwe deur zitten te
wachten tot het 14 uur (tijdens de week) of 9 uur
(zaterdag) is om het fameuze paardjesspel te
spelen of het geheugenspelletje waarbij je twee
dezelfde kaarten moet omdraaien.
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Het Fotoboek

Tijdens de kerstvakantie noteerde Manu een record van 45 kinderen in de speelzaal. Dat record
werd op donderdag 21 december verbroken met
de filmvoorstelling voor 60 kinderen.
Een onlangs verschenen enquête toont aan dat
75% van de kinderen in Ecuador thuis op niemand
kan terugvallen die hen helpt bij hun huistaken. In
de bibliotheek van Inti Sisa kunnen zij hiervoor terecht.

NAAIATELIER
Acht naaimachines zijn hersteld en geïnstalleerd.
Er werd voor elk machine een bijbehorend tafeltje
gekocht.Het atelier houdt in dat cursussen worden
gegeven met “certificado”. Afgewerkt artisanaat
wordt mogelijks afgezet op de lokale en hopelijk
op de internationale markt.

ATELIER ENGELS
Geschilderde
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De cursussen Engels zijn eind december klaar gekomen. Manu heeft de lessen voor de kinderen
klaar gemaakt. Ze beslaan ongeveer 50 bladzijden
met o.a. oefeningen,huistaken, liedjes en een
woordenlijst. Esther verzorgde de cursus voor beginners en gevorderden. De inschrijvingen gebeuren per kwartaal.

INTERNET
Er is een grote vraag naar Internet. Inti Sisa zou
deze service - als computercentrum - kunnen aanbieden. Er is echter geen vooruitgang van Emetel
(lokale operator) om nieuwe telefoonlijnen te installeren.

KERSTFEEST
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Inti Sisa maakte 320 kerstzakjes klaar voor de kinderen van de lagere schooltjes van Santa Cruz de
Guamote, San Jose de Chacaza, Chacaza bajo,
Gramapamba en Gualipiti. Met het overschot van
snoepjes en ballonnetjes werden zakjes gemaakt
om aan de kinderen te geven die in de ludotheek
komen spelen.

DIDACTISCH MATERIAAL
Manu heeft een presentatiepakket met didactisch
materiaal klaar gemaakt voor de eerste kennismaking met de school en de leerkrachten.
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Na een korte voorstelling van alle materialen hebben de leerkrachten een idee van de doelstellingen: extra oefeningen aanbieden, leerlingen met
problemen beter helpen en bijsturen, zelfstandig
werk voor de leerlingen en zelfcontrole. Manu
helpt hen om aan te tonen welk materiaal het beste is voor de klas, of hoe nieuw materiaal te ontwikkelen naargelang hun wensen.

SPEELHOEK

ECUADOR IN 2001

De speelhoek heeft het meeste succes van de hele aula. Elke
dag komen er nieuwe gezichtjes bij. De kinderen zijn echt
blij dat ze hier kunnen spelen. De aula is soms te klein voor
al de kinderen, want er zijn namiddagen met tot 25 kinderen. Ze tonen interesse in de computer en huren ze soms
af.

STAKINGEN

ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE SCHOOLTJES
Manu bezoekt met het didactisch materiaal regelmatig de lokale schooltjes .
Elke 1e vrijdag van de maand in de lagere school Chiriboga.
Elke 2e vrijdag van de maand de school van Laura Carbo
Elke derde vrijdag de school van Santa Cruz op 10 min van
het Centrum van Guamote
Elke vierde vrijdag de kleuter en peutertuin van Guamote

Iedere maandag tot woensdag gaat Manu helpen in de Comunidad van San Pablo de Gramapamba. De activiteit met
deze kinderen is vooral gericht op aanpassing aan de schoolomgeving en de motoriek. Deze kinderen hadden nog nooit
een potlood vastgenomen. Manu heeft zelf werkblaadjes ontwikkeld met oefeningen.

INTI SISA II
Dit is de naam van het nieuw geplande gebouw met ruimte
voor een audiovisueel lokaal voor het project SALMA van
Ceafax.Verder een muziekatelier, een polyvalente ruimte,
een onthaalbalie, een 5-tal kamers voor cursisten en een 5tal gastenkamers voor buitenlanders en gastleraars. Deze
kamers zouden vooral bedoeld zijn om inkomsten te
verwerven voor het Educatief Centrum, zodanig dat meer
didactisch materiaal kan bijgekocht worden en het Centrum
niet alleen moet leven van buitenlandse giften.
We vertellen U meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.

Wilt u Inti Sisa helpen?
Dat kan onder andere door een storting op
bankrekening nummer 310-0957116-06 van
de vzw Vrienden van Shalom/Amigos de Shalom,
te 1082 Brussel.
Indien je een fiscaal attest verlangt (voor stortingen vanaf
1000 BEF) kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer 435-2099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel,
met vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’.
Contactadres: Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: Shalom@village.uunet.be

Heel de maand januari en een
deel van februari waren een
periode van protesten. In vele
steden werd er opgekomen
tegen de prijsverhogingen van
het openbaar vervoer en van de
brandstoffen.
De algemene staking begon op
10 januari en op 2 februari werd
de noodtoestand afgekondigd.
Dit betekent dat het leger mag
doen wat het wil: huizen binnen
vallen, mensen arresteren…..
Een parlement van de volkeren
van Ecuador riep op tot een algemene staking en volksopstand
op 7 februari…

SALARISSEN
Vanaf 1 januari werden de salarissen voor arbeiders in de privé
-sector verhoogd met 21 dollar
per maand. Daardoor komt het
minimumloon op 117 dollar per
maand. Dat betekent niet dat
iedereen dit loon ontvangt. Het
laagste minimumloon bedraagt
30 $ per maand voor huispersoneel.Minimum uurloon voor arbeiders is 0,7 $ of een 30 Bef
per uur!!! Uiteraard kan deze
verhoging de inflatie NIET compenseren.

DOLLARISERING
De dollarisering heeft de
armoede van de Ecuadoraanse
bevolking nog doen groeien.
Van de 12 miljoen Ecuadoranen
leeft 8 miljoen onder de armoedegrens volgens de UNO-criteria, en de helft hiervan nog
onder de extreme armoedegrens. Het heeft daarentegen de
USA wel voordelen bezorgd omdat zij de biljetten mogen
aanmaken. Er is een winst van
0,05 $ per biljet van 100 dollar.

Bron: Esmeraldas

