Ecua-ditoriaal
Dag Inti Sisa vrienden,

NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Het was al lang gepland. In mei ging ik naar Ecuador - zoals ieder
jaar trouwens - voor de Algemene Vergadering van de Fundación.
De gesprekken die met ieder van de personeelsleden aan de fundaciónvergadering vooraf gingen waren heel positief en hartverwarmend. Inti Sisa leeft, dank zij de positieve inzet van elkeen!
De economische crisis maakt iedereen wat bezorgd voor de toekomst en allen hadden dan ook ideeën om via extra inspanningen
geld te genereren of de Inti Sisa familieband te verstevigen. De
fuif van Wilo… een gebedsmoment van Juanita en Encarnación…
het opnieuw openen van de “casita” op het marktpleintje met de
verkoop van Brusselse wafels en artisanaat…. José-Hernan toonde mij fier zijn map met nieuwe uitgewerkte wandelroutes.
Kelvi stopt met haar directieopdracht na 5 jaar een eigen impuls te
hebben gegeven. Haar relaties met het gemeentebestuur en met
verschillende organisaties hielpen Inti Sisa zeker een sprong vooruit! Radio Guamote en radio Riobamba lanceren de vacature voor
een nieuwe directie. Afwachten dus…. Hopelijk vinden we spoedig
“the right man or woman on the right place!”
Ondertussen zijn we heel blij dat Bruno - als afgevaardigde van de
fundación - tot Kerstmis de coördinerende figuur wil zijn. Onze
nieuwe vrijwilligers zullen door hem goed opgevangen worden en
wegwijs gemaakt, evenals de nieuwe directeur of directrice.
Bedankt Bruno!
Greta
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Ontmoeting tussen de personeelsleden van Inti Sisa met de leden van de
Fundación. Vooraan links: de nieuwe vrijwilliger Bruno. Aan de kop van
de tafel: Rolando Calle en voorzitster Janin Wellens.

KNIPSELS
Elke maand is er personeelsvergadering in Inti
Sisa. Alle werknemers, vrijwilligers en stagiairs
zitten rond de tafel om de gang van zaken te
bespreken. Enkele knipsels uit de verslagen:
• Maandelijks geeft iedereen $2 aan de ‘pot’
waarmee ze hun educatieve uitstappen extra
kunnen spijzen. Zo is het ganse team in januari naar Guaranda geweest.
• Vrijwilligers van het Peace Corps (een Amerikaanse vrijwilligersorganisatie) kwamen in de
prekinder infosessies geven over hygiëne, voeding, lichaamsbeweging…
• In de computercursus ontvangen momenteel
116 leerlingen les.
• Op 21 maart is de groep jongeren die muziekles volgt een optreden gaan geven in Sablog,
een gemeenschap in de buurt van Guamote.
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• De eetruimte en de living van het gastenhuis
werden volledig herschilderd.
• Bijna alle vrouwelijke personeelsleden maken
van ‘dode tijd’ ‘nuttige tijd’ en vervaardigen
tijdens hun vrije momenten sjaals, juwelen...
• Alle ramen en deuren van de gebouwen zijn
herlakt. Dit dankzij de medewerking van alle
personeelsleden.
• Ook bij de huiswerkbegeleiding is het een gewoonte geworden dat iedereen wel eens langskomt om de kinderen te helpen waar het kan.

COMPUTERS VOOR INTI SISA
Wie een beetje vertrouwd is met Inti Sisa weet
het: Het computerlokaal is een van de paradepaardjes van ons educatieve centrum. In lang
vervlogen tijden sjouwden welwillende sympathisanten tweedehands computers, schermen,
muizen en klavieren mee tijdens hun inleefreis
naar Ecuador. Greta zorgde er wel voor dat de
douaniers in Quito gepasseerd werden. Sinds de
verhuis van het computerlokaal naar ‘Inti Sisa
II’ (het ‘nieuwe’ educatieve centrum) werd het
aanwezige materiaal niet meer geüpdatet. Daar
komt nu verandering in!
Dankzij James kon contact worden gelegd met
Computer Aid International, een Britse organisatie die computers tegen sterk verminderde
prijzen aanbiedt aan ontwikkelingsorganisaties.
James zorgde bovendien voor het aanbrengen
van twee belangrijke sponsors, met name de
Rotary Clubs van Sevenoaks Amherst en Skipton
(UK). Momenteel is er een container op weg
naar de haven van Guayaquil, met daarin 26
computers en een laptop. Wij hopen het nieuwe
materiaal zo snel mogelijk te kunnen installeren. Alvast bedankt James!
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EEN NIEUWE VRIJWILLIGER IN
GUAMOTE
Sinds begin maart wordt ons gastenhuis in Guamote, de Casa de Intercambio Cultural, ondersteund door een nieuwe vrijwilliger. Voor Bruno
Festjens, broer van oud-vrijwilliger Arnoud, was
Inti Sisa hoegenaamd geen onbekend gegeven.
Hij bezocht het project een eerste keer in 2002,
toen op inleefreis onder leiding van Zuster Greta.
Intussen is hij al goed ingewerkt en erin geslaagd
zijn kennis van het Spaans bij te schaven. Als regent lichamelijke opvoeding, met ervaring in het
organiseren en leiden van buitensportactiviteiten, kan hij zich uitleven tijdens het begeleiden
van toeristen op fiets-, paarden- of wandeltochten doorheen het Andesgebergte. Daarnaast
draagt hij graag zijn steentje bij in het educatieve centrum. Afgaande op de commentaren van
de lokale staf, toeristen en toevallige passanten
werkt zijn enthousiasme over Guamote en het
project aanstekelijk. Een teken dat hij zich goed
voelt, zoveel is zeker!

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

in hun vrije tijd.
aardigen sieraden
rv
ve
ilo
W
en
a
rt
Ma

Het Fotoboek van Inti Sisa

Enkele maanden geleden uitte de Ecuadoraanse
president Rafael Correa felle maar terechte kritiek tegen NGO’s en lokale civiel-maatschappelijke organisaties (CSO’s). In Ecuador zijn meer
dan 40.000 sociale en ontwikkelingsorganisaties
actief, waarvan een ruime meerderheid niet voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten. Veel van
deze organisaties stellen geen jaarrapport met
activiteitenverslag op. Slechts de helft van de officieel geregistreerde organisaties heeft vorig jaar
een financieel rapport ingediend. In Ecuador is
het indienen van de balans echter wettelijk verplicht. De Ecuadoraanse regering wil deze chaotische situatie aanpakken en orde op zaken stellen.
Ruim een jaar geleden hervormde de regering het
reglement voor de goedkeuring, controle, het toekennen en intrekken van het statuut ‘juridische
persoonlijkheid van privaatrecht’ voor sociale organisaties zonder winstoogmerk. Deze organisaties
werden verplicht zich in te schrijven bij het Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (RUOSC), en moeten zich laten accrediteren
bij een ministerie, al naargelang hun actieterrein.
Sociale en ontwikkelingsorganisaties dienen hun
bronnen van inkomsten en de namen van de beheerders officieel bekend te maken.
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Inti Sisa streeft al geruime tijd naar transparantie en goed beheer. De organisatie heeft haar
officiële erkenning sinds enkele jaren op zak, en
wil graag nog een stap verder gaan. Momenteel
wordt er nagedacht over het uitwerken van een
zogenaamde ‘strategische planning’. De bedoeling hiervan is om een participatief reflectieproces op gang te trekken, om de activiteiten en
budgetten voor de komende maanden en jaren te

plannen. Op die manier kan het project als geheel op een
efficiënte en continue manier beheerd, opgevolgd en geëvalueerd worden. Een nieuwe stap in de richting van de duurzame werking die we graag wensen te garanderen.

IN INTI SISA ALS STAGIAIR
Elka Dencheva is onze eerste stagiair van de Arteveldehogeschool Gent. Ze is laatstejaars studente bachelor sociaal
werk en afkomstig uit Bulgarije. Ze liep bij ons stage van
februari tot mei. Ze werkte samen met Katy en Marta in de
naailes waar ze enkele nieuwe technieken en modellen introduceerde. Ze deed een tevredenheidsonderzoek in alle
workshops die we aanbieden en nog veel meer…
Na 3 maanden Inti Sisa schrijft Elka:
Door sociale redenen en door mijn drang om te studeren ben
ik acht jaar geleden gemigreerd. Ecuador is het vierde land
waar ik woon, na Bulgarije, Nederland en België. Van alle
landen waar ik heb gewoond, is Ecuador het eerste waar ik
me direct thuis voelde. De mensen hier en iedereen van Inti
Sisa zijn vanaf de eerste dag mijn familie geworden. Ze hebben hun hart voor mij geopend; ze hebben me liefde en
warmte geschonken waardoor ik me thuis voelde.
In Inti Sisa leef je heel dicht bij de plaatselijke bevolking en
het personeel. Je wordt direct betrokken bij hun vreugde en
blijdschap, hun pijn en problemen. Ook in het hart van de
Andes in het inheemse dorp van Guamote wordt er over interculturaliteit gesproken. Inti Sisa is het belangrijkste initiatief in dit opzicht in Guamote en ook een van de belangrijkste motoren van de sociale ontwikkeling en verbetering op
onderwijsvlak. Het is normaal dat die interculturaliteit niet
altijd even vlotjes gaat, maar net in de uitdaging put Inti Sisa
haar kracht, nut en schoonheid.
Mooie, verrijkende en onvergetelijke vier maanden heb ik in
Inti Sisa gehad. Bedankt aan iedereen die me de kans daarvoor heeft gegeven.
Ik herinner me goed wat Greta me zei tijdens het kennismakingsgesprek met haar: ’Pas op, want naar Ecuador en naar
Inti Sisa gaan is gevaarlijk. Je wordt er verliefd op en je wilt
er blijven terugkeren.’
En gelijk had ze. GROOT GELIJK!

Wilt u Inti Sisa helpen?
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer 8508302107-69 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.

INTI SISA BESTAAT 10 JAAR
BLIJF HET STEUNEN!

En volg het goede voorbeeld van
de eerste 30 zilveren en gouden
leden.
Dankuwel wanneer u de stap reeds
gezet hebt. Het is fijn te weten
dat een hele groep mensen het
verder bestaan van Inti Sisa ook in
economisch moeilijker tijden wil
helpen garanderen!
En indien u er nog niet toe gekomen bent je bank een vaste opdracht te geven is het beslist nog
niet te laat!
Voor € 5/maand ontvangt u de lidkaart ‘miembro
de
plata’
(zilveren
lidmaatschap).
Waarop u dan
allemaal recht
hebt vindt u
uitgebreid beschreven in de vorige nieuwsbrief.
Voor € 10/maand ontvangt u de
lidkaart ‘miembro de oro’ (gouden
lidmaatschap).
Geef een doorlopende opdracht aan uw
bankinstelling
om
maandelijks
een vast bedrag
te
storten
op
bankrekening
nummer
435-2099001-01
van
Hubeje,
Koninginnelaan
141 te 1030
Brussel,
met vermelding van
‘Ecuador, nr. 711’. Dit levert je
ook een fiscaal attest op. Heel erg
bedankt!
Wil je zelf op een of andere wijze Inti Sisa ondersteunen en bekendheid geven, heb je contacten met instanties die verantwoordelijkheid dragen in derdewereld ondersteuning, of ken je
iemand die hierin geïnteresseerd
is, laat het ons weten op intisisa.belgica@gmail.com. Erg bedankt!

