
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Het gaat allemaal veel te vlug. Stel je voor. Sinds december hebt u 
helemaal geen nieuws meer gekregen over Inti Sisa, tenminste via 
deze Ecuaditoriaal. Schande! Want er valt wel degelijk heel wat te 
vertellen. Er is het laatste jaar heel wat gewerkt in Guamote. Sta-
pels artisanaat puilen uit de kasten van het naaiatelier en zoeken de 
weg naar een tevreden gebruiker. Gelukkig is er een kantoorklas 
van het Imelda-Instituut die enthousiast de pennen– en andere zak-
jes van Zuid naar Noord willen promoten.  En dan is er dé trap. 
Of liever trappen, want Steven heeft er een punt van eer van ge-
maakt dat de toeristen in ons gastenhuis probleemloos en veilig 
(met leuningen) kunnen opstijgen - tot de zolderverdieping! Dit was 
meteen het orgelpunt van zijn tweejarige activiteit in Inti Sisa. Een 
heel dikke proficiat voor alle goede werk en erg bedankt! Hij heeft 
er bovendien nog voor gezorgd dat onze nieuwe directrice Kelvi 
gloednieuwe kantoormeubels krijgt, een klasopdracht van het VTI 
van Roeselare! 
Ondertussen geniet Arnoud van een welverdiende vakantie om op 
14 oktober terug te vertrekken, samen met Stephanie Demeu-
lemeester uit Gent.  En ook Mario is klaar om een stagejaar met 
de jongeren te beginnen. Het blijft ons verbazen dat zovele jonge 
mensen bereid zijn zich helemaal in te zetten voor de indigenas en 
mestiezen van Guamote. Zonder een woord Nederlands te kennen 
is onze Juanita een perfecte gastvrouw en kokkin. Dat de vele toe-
risten en inleefverblijvers het centrum echt waarderen is voor allen 
die met Inti Sisa begaan zijn een stevige riem onder het hart.  
Greta & Philip 
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Het gastenhuis van Inti Sisa. Het huis is af. Een nieuwe poort sluit de voorhof af. En toeristen 
kunnen weggebracht worden voor een paarden- of fietstocht. Het huis draait op volle toeren! 



Leerlingen van het ‘afstandsonderwijs’ voor indigenas van 
Palmira  

Een woord-

je  van  

Esther  

Ga jij maar naar Guamote, zegt Marjolijn 
me, want jij komt altijd vol energie terug.  
Nagel op de kop.  Ik ben onder de indruk 
van het teamwork dat ik de voorbije da-
gen heb gezien bij het organizeren van de 
tours.  De vrijwilligers zijn er even niet, 
maar onze mensen bewijzen dat zij het 
zelf aankunnen.  De muziekgroep speelt 
op zondagmorgen folkoristische deuntjes 
voor de toeristen op het dak van de trein 
en INTI SISA verkoopt artisanaat, post-
kaarten en drankjes in haar door de ge-
meente geschonken splinternieuwe kiosk 
(foto’s in de volgende nieuwsbrief).  Naast 
veel gepraat met Kelvi en de lesgevers, was 
er ook tijd voor een muziekavond met de 
Joker-groep.  Mario, je bent een echte 
“entertainer”! Alle bezoekers zijn het una-
niem eens over het pronkstuk van het gas-
tenhuis: de trap van Steven! DANK aan ie-
dereen die ons geholpen heeft bij het ver-
wezenlijken van deze droom...!  

 

INTI SISA 2004-2005:  
EEN KORTE TERUGBLIK 

Het is eind september, mijn eerste jaar 
vrijwilligerswerk in Inti Sisa zit erop. Met een 
voldaan gevoel ben ik op vakantie vertrokken naar 
België, op 14 oktober keer ik terug naar Guamote, 
klaar om er weer vol tegenaan te gaan. Ik heb nu 
even de tijd om familie en vrienden terug te zien, 
om de batterijen op te laden, maar ook om even 
terug te kijken op wat er het voorbije jaar 
gebeurd en verwezenlijkt is.  

Een aantal weken geleden, ik was ’s avonds bezig 
de reservatielijst van ons gastenhuis door te 
nemen, ging plots de deurbel. Toen ik opendeed 
zag ik Washington, een kameraad uit Guamote, 
vergezeld van twee blonde meiden. Ze waren door 
een interprovinciale bus afgezet aan het 
benzinestation, en leken wat verdwaald. 
Washington was hen tegengekomen en had hen 
aangeraden te overnachten bij ons in Inti Sisa. Op 
zich niet echt een speciale gebeurtenis, maar het 
toont toch aan dat de mensen van Guamote weten 
dat toeristen bij ons terecht kunnen.  

Ons gastenhuis krijgt steeds meer 
naambekendheid, en dat is goed, voor het 
project, voor Guamote ook. We zijn begonnen met 
toerisme om in de toekomst self-sufficient te 
worden, om niet langer volledig te moeten hangen 
van fondsen uit België. Wat we eerder dit jaar al 
gemerkt hadden is dat de van-mond-naar-mond-
reclame van groot belang is. Mensen sturen 
mensen door, raden Guamote aan, en op die 

Bij het begin van Esthers 9e jaar in Ecuador, nog altijd ge-

steund door hetzelfde duo. (Never change a winning team!) 

Arnoud op de jaarafsluiting van de Prekinder 

Een succesnummer van het gastenverblijf van Inti Sisa: de paar-
dentocht doorheen de indianengemeenschappen en de para-



Tijdens de inleefreis van deze zomer, leefden en werkten we in 

de gemeenschappen van San José de Atillo, San Luis de Ma-

guaso en Santa Cruz de Alivia. We schilderden een wereldkaart 

op de muren van de schooltjes. 

Greta en Juanita: een vriendschap van reeds 14 jaar! Daar hoort een lekkere cuy bij. 

manier komen de meeste gasten bij ons terecht. 
Maar sinds mei staan we ook opgenomen in 
Footprint, de belangrijkste reisgids voor Ecuador, 
en sinds vorige maand zijn ook onze nieuwe 
folders klaar. We hebben onze officiële vergunning 
beet om aan toerisme te mogen doen. Verwacht 
wordt dat er steeds meer mensen op bezoek gaan 
komen, en daar zijn we klaar voor.  

Gids José Hernán heeft dit jaar veel ervaring kun-
nen opdoen. Hij heeft alle tours begeleid, is onze 
vaste contactpersoon wanneer er paarden gehuurd 
moeten worden, onderhoudt de fietsen, gaat zelfs 
op bijscholing bij de fietsenmaker in Riobamba, 
weet hoe reservaties te regelen. Juanita, onze 
kokkin, kookt als geen ander, krijgt vaak felicita-
ties van de gasten voor de door haar bereidde ge-
rechten, stelt zelf winkellijsten op, en zorgt er-
voor dat de kamers er steeds onberispelijk bijlig-
gen.  

Het gastenhuis zelf lijkt het voorbije jaar wel een 
gedaanteverandering te hebben ondergaan. Van 
bouwwerf tot rustiek hotel, en dat op een jaar 
tijd, met een dikke pluim voor Steven! De veran-
dering die het meest in het oog springt, is natuur-
lijk de nieuwe trap, door Steven vervaardigd, een 
pareltje! Maar ook de afwerking van de slaapzaal 
voor rugzaktoeristen en van de façade van het 
gastenhuis dienen vermeld te worden, met als fi-
nishing touch het houten uithangbord dat ’s nachts 
feëriek verlicht wordt. Onze ‘casa de intercambio 
cultural’ straalt warmte en gezelligheid uit, biedt 
iets wat geen mens verwacht in Guamote, kan uit-
pakken met fantastische tours en wordt door gas-
ten vaak het hoogtepunt van hun rondreis door 
Ecuador genoemd. Daar moeten we fier op zijn, 
dat motiveert de hele ploeg om er tegenaan te 
blijven gaan en het beste van zichzelf te geven. 

Vaak zijn gasten zeer geïnteresseerd in het educa-
tieve luik van ons project. Het geven van korte 
rondleidingen in het project is een vast onderdeel 
geworden van mijn taak als gastheer. Het is goed 
dat mensen zien waar we mee bezig zijn, wat het 
hoofddoel is van Inti Sisa, namelijk het verschaf-
fen van goedkope, goede en praktijkgerichte bij-
scholing aan de lokale bevolking. Trots vermeld ik 
telkens aan het einde van de rondleiding dat ons 
educatieve centrum nu zo goed als zelfstandig 
draait. De leerkrachten kennen hun taken en ver-
antwoordelijkheden, het zijn stuk voor stuk gemo-
tiveerde mensen, onder leiding van onze nieuwe, 
zeer capabele directrice Kelvi. De komst van Kelvi 
Heredia heeft een nieuwe wind laten waaien door 
Inti Sisa. Het is een vrouw met ontzettend veel er-
varing, iemand die veel contacten heeft, die kan 
luisteren en correct is, een directrice die zich niet 
boven het personeel van Inti Sisa verheven voelt.  

Ikzelf heb dit jaar vooral ontzettend veel 
bijgeleerd, en voel me thuis in Guamote, omringd 
door mensen die van aanpakken weten en geloven 
in het project. Inti Sisa is op de goede weg, 
dankzij de inzet van velen! 

Arnoud. 

Doopsel van Nathaly Mishel, dochtertje van Luisa (dochter van 

Taita Nico) en van Jhon, neefje van Nathaly Mishel, tijdens de 

inleefreis.  

Het Fotoboek  
van Inti Sisa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artesanía Inti Sisa: deze producten kun-
nen besteld worden bij de leerlingen van 
5 kantoor Imelda-Instituut Brussel  
huis.shalom@skynet.be 

Pennenzakje (blauw, beige of rood) € 6. 
Toiletzakje (blauw, beige of rood -  
rond of rechthoekig) € 8.   

 

 

 

 

 

 

 

En hiermee willen we graag alle groe-
pen en individuen danken die Inti Sisa 
op een of andere manier sponsoren. 

Een heel bijzondere dank aan Johan Van 
Wonterghem die de elektrische installa-
ties van Inti Sisa II en III helemaal revi-
seerde en afwerkte. Een flink en mooi 
werk! Dankjewel, Johan! 

www.intisisa.org/vic.htm 
Reserveren voor het VIC doet U: 
- E-Mail: intisisaguamote@yahoo.com 
- Per telefoon: 00-593-22-235.336   
  of  00-593-22-547.162 
- Per brief: Esther DE GROOT, 
  Rábida 403 - 417 y Niña,  
  QUITO - ECUADOR            

 

TWEE JAAR GUAMOTE…   

...dat wordt een boek van tienduizend bladzijden dik, som-
mige pagina’s bevatten foto’s van wel honderd vierkante me-
ter en bij het omslaan van iedere bladzijde verschijnt een 
andere geur. Ooit maak ik dat boek… zodat iedereen kan zin-
tuigen wat een ervaring zoals deze teweeg brengt bij een 
menselijk wezen.  Maar nu kan ik dat niet… 

Het doet pijn Ecuador te verlaten… geen gesprekjes vroeg in 
de morgen met roddelgierige oudjes onderweg naar de bak-
ker, geen zwoele avonden in de danscafés, geen uitputtende 
weekenduitstapjes in de paramos van de Andes, geen tele-
foongesprekjes met Esther over hoe leuk het afgelopen 
weekend wel was en hoe mooi de trap wel zal zijn, geen 
openluchtfeestjes met de geur van eucalyptusvuurtjes en 
warme canelaso, geen aangename kennismakingen in de bus 
met een nieuwsgierige medepassagier, geen water- en 
schuimfestijn op carnaval, geen avonden waar Arnoud en ik 
de interesse wekken van de toeristen met onze verhalen over 
het harde leven van de inheemsen… 

Het doet deugd Inti Sisa los te laten want ons educatief cen-
trum begint er aardig in te slagen onafhankelijk te werken: 
alle workshops worden getrokken door Ecuadoranen en de 
eerste centjes die we verdienen met toerisme investeren we 
in ons educatieve luik. Het toerisme op zich zit goed in de 
lift en ons personeel is geëvolueerd naar een professioneel 
gemotiveerd team dat elke gast met open armen ontvangt. 

Inti Sisa is een werelddroom die waar wordt in een klein 
dorpje ergens in Zuid-Amerika: eerlijke kansen voor de men-
sen en door de mensen. En ik ben apetrots dat ik twee jaar 
mijn steentje heb mogen bijdragen aan een project dat zo 
knap ineen zit als dit. Geen druppel water op een hete plaat 
maar een heel klein vonkje dat als een lopend vuur zijn weg 
baant in de wereld… zeker weten. 

Un abrazo muy fuerte a todos que me quieren ahi… que 
sepan que les quiero tambien…   Steven. 

Wilt u Inti Sisa helpen? 
Dat kan o.a. 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 € 30) 
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: huis.shalom@skynet.be 
Voor NL: Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg. 

 Groetjes 
van 

Dresje  

(en Edgar) 


