
EN   LA   FIESTA   DE   TODOS   LOS   SANTOS 

Van deze Allerheiligenvakantie maken we graag gebruik om een Inti 
Sisa nieuwsbrief op te stellen. Er valt heel wat te vertellen over het 
reilen en zeilen van ons vormingscentrum in Guamote. 
2015-2016 is het jaar geweest van onze vrijwilligers Anne en Du-
raid die erg hard gewerkt hebben, vooral in de Educación Inicial. 
We waren blij hen aan het werk te zien in de maand mei en de resul-
taten te kunnen bewonderen van de verschillende werk- en leerhoe-
ken in de twee lokalen. Want sinds vorig jaar  hebben we een Inicial 
1 voor 3-4-jarigen, o.l.v. juf Monica en Inicial 2, voor 5-6-jarigen, 
o.l.v. juf  Luz. Anne en Duraid konden als eersten logeren in de 
vernieuwde bovenlokalen van Inti Sisa I (het allereerste gebouw 
dat we in 1999) gekocht hebben. Sinds vorig jaar verblijft daar ook 
Mw. Frances Image, een Engelse dame die een doctoraat pedago-
gie voorbereidt en graag meedraait in Inti Sisa voor de Engelse 
lessen en de huiswerkbegeleiding. 
We hadden ook het genoegen te kunnen verblijven in het nieuwste 
deel van het “Art Guesthouse ” - Inti Sisa IV (!). 
In dit nummer lees je nog meer over de pedagogische bezoeken aan 
Guayaquil en Quito, door onze leerkrachten en over onze nieuwe 
vrijwilligster Gayaneh De Coster, die vooral in Educación Inicial 
meewerkt. De bedoeling is ook dat ze helpt bij het opstarten van 
een parochiale jongerenwerking, samen met de nieuwe jonge jezuïe-
tenparochiepriesters José Miguel Jaramillo en zijn medebroeder, 
die vorige week ingehuldigd werden in Guamote. Veel leesgenot. 

Greta en Philip 
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Anne en Duraid dansen met de kinderen van juf Monica (Educación Inicial I). 



 

Dansende kindere
n op de trom van Duraid. 

Op het terras is er zelfs een plantenhoek. Dit 
alles werd vaak met heel eenvoudige middelen 
gemaakt, zodat de hoeken naar wens kunnen 
verplaatst worden. De hoeken zijn al goed voor-
zien van didactisch materiaal dank zij de steun 
van scholen en groepen in ons land. Een van de 
bedoelingen van die hoekenwerking is dat de 
kinderen leren zorgzaam en zelfstandig om te 
gaan met het materiaal, de boeken en het 
speelgoed en ook leren opruimen! Ook het lo-
kaal van juf Monica, op de benedenverdieping 
van Inti Sisa I werd op die wijze ingericht, voor 
de kleinere kinderen, waaronder Victor Sebasti-
an (Seba), de zoon van Pedagogisch coördinator 
Victor Hugo Alcoser.  

Om de hoeken optimaal te kunnen gebruiken, 
wordt er ook beroep gedaan op andere mede-
werkers. Zo komt Marta meewerken voor de 
kookhoek, Victor Hugo (soms) voor de muziek-
groep, Katy voor de creahoek en Gayaneh overal 
waar nodig. 

Het project om met hoekenwerking te beginnen 
kwam vier jaar geleden al ter sprake bij het be-
zoek van Victor Hugo aan de scholen van Halle 
en Brussel. 

Anne en Duraid, heel hartelijk dank, voor dit 
fantastische werk. 

Duraid, een professionele danser en yoga mees-
ter, leerde de kinderen ook stil te worden met 
muziek en eenvoudige bewegingen. Het was ge-
weldig te zien hoe de kinderen kring vormden, 
Duraid een ritme aangaf met de trom en Anne 
de bewegingen aan de kinderen en de juf voor-
deed. Op het einde van ons bezoek was Duraid 
nog druk doende met het aanbrengen van een 
grote spiegel voor de dans- en bewegingshoek.  

De leerkrachten kregen de kans enkele dagen op 
werkbezoek te gaan naar Quito en Guyaquil. In 
Quito bezochten ze het San Gabrielcollege, met 
een prachtige nieuwe kleuterschool. P. Rolando 
Calle, rector van het college is al vele jaren lid 
van de Fundación Inti Sisa. In Guayaquil waren 
ze te gast bij onze voorzitster Delfa Mantilla en 
bezochten ze twee schooltjes in armere wijken, 
waar ook reeds aan hoekenwerking gedaan 
wordt, met bezielde leerkrachten.  

HOEKENWERKING IN  GUAMOTE 
Wie een beetje vertrouwd is met het onderwijs in 
Europa heeft zeker al gehoord van 
“hoekenwerking”. Daarbij worden kleuters en leer-
lingen opgesplitst in themagroepjes. In Ecuador is 
deze manier van werken nog heel nieuw, zeker in de 
provincie Chimborazo. 

Toen Anne Lemmens zich in de lente van vorig jaar 
aanbood om een jaar naar Guamote te gaan, was ze 
meteen enthousiast om samen met Duraid daaraan 
mee te werken. In de grote zaal, waar de klasgroep 
van Educación Inicial 2 met Luz werkt, zien we nu: 
een creahoek, een muziekhoek, een kookhoek, een 
leeshoek, een constructiehoek, een rekenhoek, een 

verkleedhoek en een liturgische 
hoek.  

 
 



 

AARDBEVING  ECUADOR 
Half april teisterde een zware aardbeving de 
kuststreek van Ecuador met een kracht van 7,8 
op de schaal van Richter, met honderden doden 
en duizenden gewonden als gevolg. Onder an-
dere het kuststadje Pedernales werd helemaal 
vernield. Dat betekende o.a. een ramp voor de 
leerkrachten van een schooltje in het vissers-
dorp Cañaveral. Gelukkig is het schooltje zelf 
gespaard gebleven. De schok en verschillende 
naschokken, de volgende dagen, konden tot in 
Guamote gevoeld worden, gelukkig zonder erg. 
Onze oproep tot steun via HUBEJE maakte dat 
we 35.000 € konden overmaken voor het 
herbouwen van huizen. Veel dank aan allen die 
meegewerkt hebben!   

INTI SISA IV - ART GUESTHOUSE 

De vroegere ingang, omgevormd tot een aangenaam salon. 

Het “gastenhuis” van Inti Sisa neemt een behoor-
lijke vlucht. Dat is iets om heel fier over te zijn. 
Dat waren we reeds toen het nog maar een tien-
tal kamers telde en door onszelf werd gerund. 
Toen reeds was het voor veel Ecuadorreizigers 
een hoogtepunt . Sinds “Colourful Ecuador Tra-
vels” (vroeger Ecole) de verantwoordelijkheid 
ervan overgenomen heeft zijn er nog enkele 
tandjes bijgezet. Zij kochten het links aanliggen-
de huis aan, zetten er een nieuw gebouw, met 
een nieuwe algemene ingang. Verbouwden het 
oorspronkelijke ingangskoertje tot een nieuw sa-
lon en breidden de keuken uit. 

Tegelijkertijd werd het nieuwe deel met veel 
smaak versierd. Rond de deur van elke gastenka-
mer werd een aparte versiering geschilderd die 
te maken heeft met de kichwa naam van de ka-
mer. Er werden ook heel wat kunstige voorwer-
pen aangebracht. Heel sfeervol. 

Wat ons nog het meest pleziert is de werkgele-
genheid. Om zoveel meer kamers te onderhou-
den, voor de gasten te koken en ze te bedienen 
is er voldoende personeel nodig. Daardoor biedt 
het gastenhuis nu vast werk voor een tiental vas-
te en nog enkele losse lokale medewerkers, 
naast Eve, de lokale verantwoordelijke en Tom, 
hoofd aankoop en keuken.  

EEN ORIGINEEL HUIS VOOR EVE 
 

Na een verblijf van vijf jaar in Guamote, eerst 
als vrijwilliger in het vormingscentrum, daarna 
als lokale verantwoordelijke van het gastenhuis, 
begon Eve Gielis toch aan een vaste(re) woon-
plaats te denken. Ze kocht een lap grond in 
Guamote, liet bouwplannen tekenen door een 
originele architect, die werkt met originele ma-
terialen en vormen.  

Het bouwen is nu volop bezig en inderdaad: er is 
geen enkele rechte muur of venster te beken-
nen. Zeker, het wordt niet alleen origineel, maar 
ook erg gezellig. Eve beschikt trouwens over een 
heel stel dieren, honden, een varken en binnen-
kort terug paarden, naast al die mensen van 
Guamote waar ze zich met hart en ziel voor in-
zet. 



 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

BLIJF INTI SISA 
STEUNEN! 

Voor € 5/maand 
ontvangt u de 
lidkaart 
‘miembro de 
plata’  
(zilveren lid-
maatschap  

Voor € 10/
maand ontvangt 
u de lidkaart ‘miembro de 
oro’ (gouden lidmaatschap).  

Maak uw keuze en 
geef een doorlo-
pende opdracht 
aan uw financiële 
instelling om 
maandelijks een 
vast bedrag te 
storten. Dit kan 
op bankreke-
ningnummer 
BE43 4352 0990 
0101   
van Hubeje, Ko-
ninginnelaan 141 
te 1030 Brussel,  
BIC: KREDBEBB, 
met vermelding van ‘Ecuador, nr. 
711’.  Dit levert u ook een fiscaal 
attest op. Heel erg bedankt! 

CD van Ahtina de Inti Sisa, de 
muziekgroep van Inti Sisa, opge-
nomen tijdens hun rondreis in 
België. 

Contactadres:  

Inti Sisa Bélgica en   
Vrienden van Shalom,   
Katteputstraat 10/24,   
1082 Brussel, 02/465.07.56. 

E-mail:   
huis.shalom@skynet.be -  
intisisa.belgica@gmail.com  

GAYANEH 
Toch wel, Gayaneh De Coster is 
een echte Antwerpse, een oud-
leerling van het Onze-Lieve-
Vrouwecollege, waar ze een 
tweetal jaren geleden Anne Lem-
mens leerde kennen als leer-
kracht. Dat Anne vorig jaar naar 
Guamote trok om er als vrijwilli-
ger mee te werken inspireerde 
haar om als 18-jarige hetzelfde 
te doen. Dat komt Inti Sisa heel 
goed uit, want daardoor kan ze 
nu meewerken, vooral in de hoe-
kenwerking van de Educación 

Inicial, waar Anne en Duraid zo hard aan gewerkt hebben en 
aan een nieuwe jongerenwerking in Guamote.  

GEVARIEERDE KINDERMENUUTJES  
Halfweg de 
voormiddag 
krijgen de kin-
deren van de 
Educación Ini-
cial een maal-
tijd aangebo-
den. Daar 
zorgt Marta 
voor, soms 
ook samen 
met de kin-
deren, wan-
neer er in de 

kookhoek gewerkt wordt. Gewoonlijk gebruikt ze het keuken-
tje beneden en komen de kinderen in de eetruimte de maaltijd 
gebruiken. Voor sommige kinderen is dit de eerste maaltijd van 
de dag. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat ze hier meer 
dan een tussendoortje krijgen. 

Diëtiste Greta Vanderkelen 
heeft al enkele keren in Inti 
Sisa verbleven met haar man 
Marc (en haar zoon Laus De 
Boeck). Zij woont thans in Mid-
delkerke en is er actief in de 
Noord-Zuidwerking. Daartoe 
richtte ze Inti Sisa Bélgica Cos-
ta op. Als eerste project be-
zorgde ze enkele menuutjes 
met vlees, vis, kop of vegeta-
risch. Ze zorgden ook voor fi-
nanciële ondersteuning. Marta 
maakte er meteen werk van en 
probeerde de menuutjes uit, 
tot smakelijk genoegen van de 
kinderen en de leerkrachten.  

NIEUWE PROJECTEN 
Vanaf dit schooljaar zal Katy, de verantwoordelijke van het 
naaiatelier op zondag les geven in de gemeenschappen. 
En Lazaro begon met een nieuwe cursus autochtone muziek 
waaraan 5 jongens en 5 meisjes deelnemen, schrijft Victor Hu-
go Alcoser, onze pedagogische coördinator. 


