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De zomer van 2011 zal zeker en vast in het collectieve geheugen
van Inti Sisa bewaard blijven. Het meest opvallende en spectaculaire is ongetwijfeld de inauguratie van onze ‘mural’. De schilder
Pablo Sanaguano slaagde erin een bezienswaardig en indrukwekkend kunstwerk te maken op niet minder dan drie muren en drie verdiepingen van de lichtinval in de eetkamer van het gastenhuis.
Daarin worden verleden, heden en toekomst van Guamote afgebeeld. Een extra trekpleister voor Inti Sisa en een uitstekend uitgangspunt voor rondleidingen in het centrum. De opening gebeurde tijdens het bezoek van de driejaarlijkse inleefreis o.l.v. Greta en
Philip. Terwijl de deelnemers van de reis enkele dagen in de comunidades verbleven werd er in Inti Sisa vergaderd en gewerkt.
Tijd voor de jaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur van
de Fundación, met enkele nieuwe leden, waaronder Manu Coone.
Tijd ook voor een geslaagd Forum over kwaliteitsonderwijs en interculturaliteit voor leerkrachten uit het kanton Guamote.
Sinds september verschijnt maandelijks een mooie reclame voor Inti
Sisa in “This is Ecuador”, een tijdschrift dat vooral in hotels en
restaurants wordt verspreid en waarmee we een geïnteresseerd publiek voor Inti Sisa willen aantrekken. www.thisisecuador.com .
Nog meer goed nieuws voor toeristen: vrijgevige bezoekers krijgen
nu een exclusieve Intisisa pin, speciaal gemaakt in een gespecialiseerd huis in Calderon.
Greta en Philip

EDUCATIEVE WORKSHOP
KWALITEITSONDERWIJS
EN INTERCULTURALITEIT IN GUAMOTE
Voor het eerst in de geschiedenis van Inti Sisa, organiseerde onze directeur Clemente samen met voorzitster Janin en vrijwilliger
Laus, een educatieve workshop voor onderwijspersoneel en ouders van de scholen in
Guamote en de gemeenschappen. Hoewel het
vakantie was en deze workshop volledig vrijwillig kon gevolgd worden, was de opkomst
voor een eerste maal niet slecht. We telden
een 20-tal aanwezigen uit 4 gemeenschappen,
leden van Inti Sisa Ecuador en Inti Sisa Bélgica. Doel van de workshop was vooral om eens
te luisteren hoe elkeen werkt aan kwalitatief
onderwijs en dit proces ook bewaakt. Daarnaast wilden we eens polsen wat de impact
van Inti Sisa als educatief centrum in
Guamote is en of onze cursussen nog steeds
actueel genoeg zijn.
Na de verwelkoming en korte inleiding door
Clemente, kregen we een uiteenzetting door
een afgevaardigde leerkracht of directie van
de scholen uit Tejar, Sablog en Tiocajas over
wat zij verstaan onder kwalitatief onderwijs
en dit nastreven. ikzelf, directeur in België
van de gemeenteschool van Drogenbos en op

bezoek in Guamote voor o.a. mijn allereerste
fundaciónvergadering deelde mijn ervaring
mee hoe ik hier met mijn team waak over de
kwaliteit van het onderwijs.
Radio Guamote vond dit interessant genoeg om
op te nemen en de dag nadien fragmenten ervan uit te zenden. Ook de leerkrachten waren
zeer geïnteresseerd en grepen al snel naar hun
blocnote. Tot slot nam ook Pablo Sanaguano
het woord, de schilder van ons muurschilderij
in het gastenhuis. Hij had het vooral over het
belang van kunst in het onderwijs.
Na deze verschillende uiteenzettingen, rezen
er nogal wat vragen op, waarover na een korte
pauze in kleine groepjes gediscussieerd werd.
Tijdens het plenum achteraf hoorden we graag
het belang van Inti Sisa als educatief centrum :
de cursussen computer, Engels, snit en naad en
muziek blijven zeer belangrijk voor de scholen
in Guamote en de gemeenschappen. Ook de
peuterklas en huiswerkbegeleiding blijven een
noodzaak, net als de vakantiecursussen. We
waren enorm blij dit te mogen horen en hopen
nog vele mensen in Guamote te mogen dienen.
Een dikke pluim voor de initiatiefnemers. Op
naar een vervolg volgend of dit schooljaar?

Manu Coone,

EEN MUURSCHILDERIJ
IN HET GASTENHUIS VAN INTI SISA

Schilder Pablo Sanaguano met Janin Wellens, voorzitster van de
Fundación Inti Sisa

Deel van de openingsceremonie: iedereen mag nog zijn bijdrage
leveren bij de mural. Hier aan het werk: vrijwilliger Laus en Juanita.

Sisa
Het Fotoboek van Inti

De mural wordt langs alle kanten gefotografeerd!

Hallo! Ik ben Suzann Buyse en deed mijn stage
sociaal-cultureel werk in Inti Sisa vanuit de
Arteveldehogeschool. Sinds een tijdje is een bekende Ecuadoraanse schilder, Pablo Sanaguano,
een grote muurschildering aan het maken in het
gastenhuis van Inti Sisa. Het schilderij bestaat
uit drie delen en gaat over de geschiedenis van
de haciëndas, over verschillende aspecten van
de rijke lokale cultuur van de indígenabevolking
en over de solidariteit met onder ander jullie in
België! Mijn werk bestond uit een participatieproject met enkele klassen uit de nabije comunidades of gemeenschappen over de inhoud
van dit schilderij. We hebben zelf geschilderd
en tijdens de ateliers kwamen ook ouderen uit
de eigen comunidad verhalen vertellen aan de
kinderen; een rijke en boeiende ervaring! Eén
klas kreeg tot nu toe ook de kans om met de
schilder zelf in gesprek te gaan. Gaandeweg bereidden we ons doorheen de ateliers ook voor op
een mooi toonmoment van het werk van de klassen, op 2 juni. Vele groeten, Suzann.

FUNDACIÓNVERGADERING
Op maandag 18 juli vond de jaarlijkse fundaciónvergadering plaats in Inti Sisa. Er waren 2
nieuwe leden aanwezig: Gorki Espinoza, tandarts in Riobamba en profesor aan 2 universiteiten daar en Manu Coone, ex-vrijwilliger tussen
2000 en 2002 en lid van Inti Sisa Bélgica. Na een
5 uur durende dynamische vergadering, kwamen
we toch tot een aantal aangename besluiten. Zo
zal in de loop van september het personeel van
Inti Sisa een cursus volgen over kwaliteitsbewaking en –verbetering in Inti Sisa. Enkele leden
van de fundación beloofden ook om maandelijks
overleg te plegen met directeur Clemente en
hem te ondersteunen en gedeeltelijk op te leiden in zijn taken.
Na vele jaren zijn de statuten van Inti Sisa eindelijk volledig in orde en konden we ook vaststellen dat we met de inkomsten van 2010 de
lonen en sociale zekerheden konden betalen.
Jammer genoeg volstaat dit niet om onderhoudskosten, investeringen e.a. te betalen. Inzamelingen in België blijven nodig.
We hopen alleszins dat met de aanwezigheid
van Eve, vrijwilligster voor toerisme, de kwaliteit gegarandeerd blijft en dat zij ook de toeristen kan overtuigen om met ons op uitstap te
gaan. Bovendien ziet het ernaar uit dat we enkele stagiairs gidsen uit de universiteit van Riobamba mogen verwachten die ons kunnen bijstaan en misschien op termijn zullen solliciteren
naar een job als volwaardig gids?

Het was een uiterst positieve vergadering, we hopen dan
ook dat de financieel iets mindere jaren met o.a. de
aanleg van de nieuwe spoorlijn, binnenkort achter de rug
zijn.

VRIJWILLIGERS
Terwijl dit nummer van Inti Sisa verschijnt loopt onze
vrijwilliger Laus De Boeck op zijn laatste benen in
Guamote. “Jammer, jammer, jammer, jammer.” Dat
hoorden we deze zomer langs alle kanten in en rond Inti
Sisa. Zo’n goeie vrijwilliger, collega, lesgever, muzikant,
toeverlaat van de directeur... Zou hij toch niet wat langer kunnen blijven? Maar ja, Laus beëindigde op schitterende wijze het jaar dat hij toegezegd had. Héél erg bedankt, Laus. Je laat wel een gat achter, want we hebben
tot nu toe geen goeie nieuwe vrijwilliger, collega voor
Eve, gevonden. Maar we hopen die binnenkort te vinden.

WALKING AND BIKING FOR ECUADOR
Op zondag 6 november slaan Chiro Lot, Inti Sisa en enkele (oud-) leerlingen van hotelschool Elishout de handen
in elkaar t.v.v. het project Inti Sisa. Al jaren kunnen wij
rond de periode van 11 november rekenen op steun van
Chiro Lot, waarvoor dank!
Dit jaar wordt het speciaal: een culinaire wandel- of
fietstocht door Lot en omstreken. Ben je minder sportief? Geen probleem, de tocht per auto maken kan ook.
Tijdens deze tocht krijgt u een volledige culinaire menu
met aangepaste dranken voorgeschoteld. Voor de kinderen voorzien we een aangepaste menu.
Hopelijk kunnen we op uw steun rekenen t.v.v. ons project Inti Sisa in Ecuador. Na deze tocht kan je nog genieten van een gezellige markt aan de chirolokalen.
Inschrijvingen bezorgen aan Manu: manuelcoone@yahoo.com (Beerselsestraat 16 te 1651 Lot of
0473/661182). Meer info op www.chirolot.be .

Wilt u Inti Sisa helpen?
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer BE71

8508 3021 0769 van Inti Sisa Bélgica, te 1651 Lot (BIC
Nr.:SPAA BE 22).

Indien je een fiscaal attest verlangt (voor stortingen vanaf € 30)
kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer BE43
4352 0990 0101 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030
Brussel, met vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’ (BIC Nr.: KRED
BE BB).
Contactadres: Inti Sisa Bélgica en Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: intisisa.belgica@gmail.com - huis.shalom@skynet.be

INTI SISA BESTAAT 12 JAAR
BLIJF HET STEUNEN!

Dank u 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!
Voor € 5/maand ontvangt u de
lidkaart ‘miembro de plata’
(zilveren lidmaatschap én
- 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
Voor € 10/maand
ontvangt u de lidkaart ‘miembro
de oro’ ( gouden
lidmaatschap),
met alle bovengenoemde voordelen
én 2 gratis overnachtingen in Inti
Sisa.
Maak uw keuze en geef een doorlopende opdracht aan uw financiële instelling om maandelijks
een vast bedrag te storten. Dit
kan op bankrekeningnummer 435
-2099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel,
met vermelding van ‘Ecuador, nr.
711’. Dit levert u ook een fiscaal
attest op. Heel erg bedankt!
Wilt u zelf op één of andere
wijze Inti Sisa ondersteunen en
bekendheid geven, hebt u contacten met instanties die verantwoordelijkheid dragen in
derdewereld ondersteuning, of
kent u iemand die hierin geïnteresseerd is, laat het ons weten
op intisisa.belgica@gmail.com.
Erg bedankt!

