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NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Dag Inti Sisa vrienden,
2009 is pas begonnen en u krijgt al een eerste portie Inti Sisa
nieuws. Wij van Inti Sisa Belgica zitten niet stil en hopen u ook dit
jaar in beweging te houden om ons project in Guamote te blijven
ondersteunen.
De voorbije jaarhelft begon met een geslaagde inleefreis in juli.
Hoogtepunt was opnieuw ons verblijf in Guamote en in drie inheemse gemeenschappen. Daar deelden we gedurende enkele dagen het
leven met de bewoners en schilderden samen met hen schooltjes en
gemeenschapsgebouwen én ook telkens een wereldkaart.
In augustus was er hoog bezoek in Guamote, niemand minder dan
de president van Ecuador, Raphael Correa. Daarover vertelt
Kelvi en is er een fotoreportage op de middenbladzijde.
Lieve en James beëindigden een jaar met mooie hoogtepunten in
Guamote. James verstevigde mee de economische basis van het
centrum. Ook dat kun je bekijken op volgende bladzijde en je leest
er een dankbriefje voor hen.
In België stonden we niet stil. In oktober hadden we een geslaagde
barbecue in Heverlee, en in november een intensief denkweekend
Ondertussen maken we gebruik van de vakantie van onze voorzitster Janin om verder onze steun te concretiseren.
Bedankt voor uw interesse en steun.
Steven, Manu, Arnoud, Liesbet, Koen, Greta & Philip
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Groot bezoek in Guamote: de president van Ecuador, Raphael Correa, hier met onze Encarnita.

Estimados amigos,
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Wat is dat voor een
gringo-jasje ?

In augustus 2008 kwam de Ecuadoraanse president met al zijn ministers enkele
dagen op bezoek in Guamote. Ze hielden
er conferenties met alle burgemeesters
van de provincie Chimborazo, samen met
de gouverneur… De thema’s die besproken werden waren gezondheidszorg,
huisvesting, onderwijs, … De president
vaart een koers die veel meer dan voorheen aandacht schenkt aan de inheemse
cultuur. Een benadering die erg lijkt op
die van bisschop Proaño die in de jaren
’60 de inheemsen hielp hun rechten als
mens terug te veroveren.
Onderweg naar de gemeenschappen zijn
we de president tegen het lijf gelopen en
hebben we hem een echt Inti Sisa jasje gegeven dat hij enkele dagen later nog
steeds droeg!
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Deze gebeurtenis bracht dus veel belangrijke personen in een heel klein dorpje. De
vele gasten hadden slaapplaats nodig en
wij met Inti Sisa kregen op die manier de
gelegenheid om de vice-president en de
minister van onderwijs en zijn adviseurs
als logee bij ons te hebben. Wij hebben uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt om de minister en zijn team ons
mooie project voor te stellen en tevens enkele concrete voorstellen rechtstreeks aan
hen in te dienen.
Een mooie ervaring om de mensen aan
de top onze inspanningen te kunnen tonen die we dankzij jullie steun vanuit
België kunnen waarmaken.

Encarnita biedt President Correa een Inti Sisa sweater aan, die
hij meteen aantrekt.

Groeten vanuit Guamote,
Kelvi Heredia,
Directrice van Inti Sisa

BARBECUE MET VIDEO
Ondanks het stormachtige weer van de dagen
ervoor (én erna) konden we op 4 oktober een
erg geslaagde barbecue houden in het jezuïetenhuis in Heverlee, met een middag- en een
avondshift. Het was er gezellig én smakelijk, er
waren volksspelen opgesteld, de nieuwe Inti
Sisa Gold en Silver membershipkaart werd er
voorgesteld én er was een heuse première.

Als dat geen mooie ‘souvenir’ is, voor James.
Of, hoe zeg je dat in het Engels?

Lieve met de minister van onderwijs.

Het bezoek van
Greta en Philip
aan Ecuador in
januari en de
groepsreis
in
juli hadden het
mogelijk
gemaakt voldoende opnames te
realiseren voor
een gloednieuwe video in hd
-kwaliteit.
De nieuwe dvd
werd met succes voorgesteld op onze barbecue.
Hij werd ook al gebruikt op projectdagen in enkele scholen. De reacties zijn eensluidend: “Een
prachtige video die op mooie en duidelijke wijze
het project Inti Sisa en de geschiedenis ervan
voorstelt.”

De vice-president nam enkele uren zijn intrek in Inti Sisa. Hier
met Kelvi, Maira, Lazaro, James, Lieve en Encarnita.

Het Fotoboek van Inti Sisa

En zo wordt er chocolade
gemaakt in
Inti Sisa.
Marta en Encarnita aan
het werk.
En het resultaat!

Nieuw in deze video zijn enkele interviews, met
onze vrijwilligers Lieve en James, maar ook met
directrice Kelvi en met Katty, Wilo, Lazaro, José
Hernan, Juanita en Encarnación.
Interesse om te kopen of te gebruiken? Stuur een
mailtje naar intisisa.belgica@gmail.com.

BEDANKT LIEVE EN JAMES!
“No hay palabras para agradecer...” Met deze gevleugelde woorden uitte Fernando, onze voormalige muziekleraar in Inti Sisa, wel eens zijn gevoelens van dankbaarheid en appreciatie. Het is een
uitspraak die blijft hangen, als het refrein van een
makkelijk meezingbare muziekhit. In deze nieuwsbrief komt de slagzin van Fernando opnieuw van
pas, daar we ons met een woord van dank willen
richten tot James en Lieve. Tijdens het afgelopen
jaar hebben ze zich met hart en ziel ingezet voor
Inti Sisa. In oktober genoten ze van enkele weken
welverdiende rust, alvorens naar Guamote terug
te keren. James wil zich de komende maanden
graag blijven inzetten voor Inti Sisa. Lieve heeft
ervoor gekozen het hoofdstuk Inti Sisa af te sluiten
en andere uitdagingen aan te gaan.
James en Lieve, dankzij jullie is Inti Sisa er het
voorbije jaar gevoelig op voorruit gegaan, in het
bijzonder wat betreft het genereren van eigen inkomsten. Het aantal bezoekers in het gastenhuis is
sterk toegenomen. Zonder de aanzet van Mario te
vergeten, werd de productie en verkoop van chocolade onder jullie begeleiding niet enkel opgestart, maar groeide ze meteen uit tot een succesverhaal. Wij willen jullie ook bedanken voor de inspanningen die jullie leveren om bij te dragen tot
de organisatorische versterking en professionalisering van Inti Sisa. Ook jullie bijdrage aan het educatieve luik en jullie creatieve methodes konden
we naar waarde schatten. Dat het centrum steeds
sterker wordt en kan blijven groeien is ook jullie
verdienste, bedankt!

HET GASTENHUIS VAN INTI SISA
James bezorgde ons volgende cijfers over het gastenhuis:
2007

2008

Aantal overnachtingen

1071

1711

Topmaanden

Juli, augustus

Juli, augustus

Rustigste maanden

Maart en de-

Juni, november

Aantal personen die
overnachtten

682

993

Belangrijkste conclusie: Het aantal overnachtingen van Inti
Sisa is in 2008 met 60 % gestegen t.o.v. 2007. Dit is de beloning voor de harde inzet van de ganse ploeg in Inti Sisa die
het beste van zichzelf geeft. Meer en meer reisbureaus ontdekken ons uniek en kwalitatief aanbod en blijven vaste
klant eens ze overtuigd zijn van ons. Hopelijk gaat deze
trend in 2009 gestaag verder en dit ten voordele van de onafhankelijkheid van het project!

Bezweer de crisis in de wereldeconomie
(of de mogelijke gevolgen ervan
voor Inti Sisa):

INTI SISA BESTAAT 10 JAAR
BLIJF HET STEUNEN!

Voor € 5/maand ontvangt u de lidkaart ‘miembro de plata’ (zilveren
lidmaatschap) die u jaarlijks recht
geeft op:
- een uitnodiging voor de Algemene
Vergadering van INTI SISA Bélgica
- een gratis overnachting in het
gastenhuis van INTI SISA
- een gratis begeleid bezoek aan
een indianengemeenschap
- een trimestriële nieuwsbrief

word Silver of Gold member
Niet zonder zorg volgen we de evolutie van de wereldeconomie en de mogelijke gevolgen ervan voor (het gastenhuis
van) Inti Sisa. We hebben de toeristen hard nodig om het
budgettair evenwicht van ons centrum te garanderen. Want:
geen toeristen, geen inkomsten van verblijf, tours, verkoop
van chocolade en artisanaat en giften.
Word dus lid van Inti Sisa en zorg er mee voor dat er een regelmatige stroom van inkomsten gegarandeerd blijft.
Hoe je dat kunt worden lees je in de kolom hier naast.
Erg bedankt, want we hebben die steun broodnodig.

Voor € 10/maand ontvangt u de
lidkaart ‘miembro de oro’ (gouden
lidmaatschap). In ruil daarvoor
wordt u jaarlijks aangeboden:
- een uitnodiging voor de Algemene
Vergadering van INTI SISA Bélgica

Wilt u Inti Sisa helpen?

- twee gratis overnachtingen in het
gastenhuis van INTI SISA

Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer 850-

- een gratis begeleid bezoek aan
een indianengemeenschap

8302107-69 van Inti Sisa Bélgica, te 1651 Lot.
Indien je een fiscaal attest verlangt (voor stortingen vanaf € 30)
kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer 4352099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel,
met vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’.
Contactadres: Inti Sisa Bélgica en Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: intisisa.belgica@gmail.com
Voor NL: Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg.

- een trimestriële nieuwsbrief
Geef een doorlopende opdracht
aan uw bankinstelling om maandelijks een vast bedrag te storten
op bankrekening nummer 4352099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel, met
vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’.
Dit levert je ook een fiscaal attest
op. Heel erg bedankt!

