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Een jaartje geleden zaten we volop in de voorbereidingen van de
organisatie van het bezoek van onze muziekgroep Ahtina de Inti
Sisa. Het werd een zeer drukke, maar deugddoende periode in
België: optredens, transport, onderdak en eten voorzien,… Dit jaar
is het iets rustiger bij ons, maar gelukkig niet in Guamote! Onder
de stevige impuls van onze vrijwilligers Anne en Duraid zijn er al
heel wat zaken verwezenlijkt in ons educatief centrum. Ze deden
schitterende ideeën op in België en in de hoofdstad Quito. Hun
enthousiasme zorgt ervoor dat Luz en Mónica, onze kleuterleidsters, overtuigd zijn van hun ideeën en deze ook uitvoeren wanneer
Anne en Duraid niet aanwezig zijn. Een dikke pluim voor het hele
team dus!

Binnen enkele weken reizen Greta en Philip naar Guamote. De
jaarlijkse bestuursvergadering staat op hun agenda en ze kunnen
met eigen ogen zien hoe niet alleen ons educatief centrum, maar
ook het gastenhuis evolueert. Ook hierover kom je meer te weten in
deze nieuwsbrief.
Intussen hebben we in België enkele succesvolle acties achter de
rug: de culinaire wandeling in Kester, het ‘happen en stappen’ in
Retie en de table d’amis in Dworp. Met dank aan onze exvrijwilligers Laus, Hanne en Manu die hun familie en vriendenkring
telkens kunnen overtuigen zich in te zetten voor Inti Sisa. Al deze
acties zorgen voor welgekomen inkomsten die ervoor zorgen dat de
schitterende renovatie van Inti Sisa 1, alsook de nieuwe ideeën
kunnen verwezenlijkt worden.
Manu

Vrijwilligster Anne Lemmens in actie in ons vormingscentrum

TWEE FRISSE VRIJWILLIGERS

Begin oktober vertrokken Anne Lemmens en haar
vriend Duraid Abbas Ghaieb als vrijwilliger naar Inti
Sisa in Guamote. Enkele dagen voor haar vertrek,
werd er nog een korte video-impressie met haar gemaakt tijdens de Karibuniweek in het Onze-LieveVrouwecollege in Antwerpen. Zie: http://
www.igniswebmagazine.nl/artikel/822/Een-Vlaamse
-leerkracht-in-Latijns-Amerika

NA DRIE MAANDEN...

mote
Duraid in Gua

De mensen in Inti Sisa zijn enorm lief en verwelkomend, attent, vrolijk … Dat geldt eigenlijk voor alle
mensen in Guamote. Het fruit is zo heerlijk, dat we
voor de eerste keer begrijpen wat een mango echt
is. Ondanks het feit dat Duraid dacht dat de zon elke
dag zou schijnen, kunnen we elke dag wel even de
warmte ervan voelen en zijn de dagen in onze ogen
erg zonnig.
Eén van de grootste lokale markten in Ecuador vindt
elke donderdag plaats in Guamote en dat voelt alsof
er elke week een groot feest van kleuren, zoetigheden, geuren en mooie gezichten gehouden wordt in
het dorp. Na het leven in een stad als Antwerpen,
voelen de wind en de bergen die elk moment van
kleur veranderen, als een grote verademing.

En nu we al drie maanden hier in Guamote wonen en
we elke maandag Engelse les geven in een college in
het dorp, elke dinsdag naar Jatun Pamba gaan, elke
woensdag lesgeven in Palacio, elke donderdag- en
vrijdagmorgen helpen in de prekinder in Inti Sisa en
we in de namiddag hier Engelse les geven én daarnaast ook nog vele namiddagen helpen met het huiswerk van de kinderen, wensen elke taxichauffeur,
elk kind, elke oude vrouw met een zak wortelen op
haar schouders, ons goedemorgen, goedemiddag of
goedenavond.
Toen we de eerste dag op weg waren naar het hotel,
werden we half verscheurd door Eve’s vier honden.
Het hotel is heel mooi en goed gebouwd, net zoals
ook ons huis waar we in wonen, mooier dan tachtig
procent van alle andere gebouwen in Guamote. De
mensen in het hotel zijn ook heel mooi. Ze hebben
ons heel hartelijk ontvangen en laten ons zelfs onze
kleren in hun wasmachines wassen.

De kinderen hier willen graag leren, maar spelen nog
liever. Soms weten ze niet hoe ze moeten studeren
en soms weten we niet of ze wel tijd hadden om te
studeren, omdat ze misschien ander werk te doen
hadden. Dat kan af en toe hopeloos lijken, maar
zonder te oordelen, als iemand tijd en zin heeft, is
er in het weekend altijd wel iets te doen om Inti Sisa
te helpen, zoals een muur schilderen, of een opberghok opruimen, of het tuintje onderhouden. De
mensen hier verwelkomen hulp met open armen,
niet omdat ze lui zijn, maar omdat ze openstaan
voor nieuwe kennis. Honderd andere leerkrachten
Engels zijn nog steeds zeer welkom!

De Kerstijd: ook in Guamote een tijd van verkleden en feesten.
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Anne en Duraid

Computerles in de comunidad van Laime

ACTIVITEITEN VAN DE ATELIERS

Vrolijke kinder
en in Inti Sisa
I

Het nieuwe gastenhuis van Inti Sisa (naast het ‘oudere’ deel)

Het Fotoboek van Inti Sisa

De verruimde keuken van het gastenhuis, met zicht op de lokalen van het
vormingscentrum.
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Tijdens de kerstvakantie werkten de begeleiders
van alle ateliers van Inti Sisa aan een uitgebreid
verslag van hun activiteiten. Daarin gaven ze
aandacht aan de geschiedenis van hun atelier,
de huidige manier van werken en een aantal
vragen en voorstellen naar de toekomst toe. Algemeen Coördinator Victor Hugo Alcoser begeleidde het hele werkproces, van de verantwoordelijken van de boekhouding Sandra Tierra Lopez, Engels (de vrijwilligers Anne en Duraid),
Snit en naad (Cathy Paucar), Assistente Martha
Roldan, Muziekatelier Lazaro Tambo, Informatica Victor Castillo, Inicial 1 Monica del Pilar en
Inicial 2 Luz Anilema.

Sommigen voegden bij hun werkbeschrijving ook
persoonlijke bemerkingen, zoals Kathy Paucar,
zeker een van de steunpilaren van ons vormingscentrum:
“Ik denk dat ik mag zeggen dat ik me tevreden
voel. Ik ben blij dat ik in dit centrum mag werken. Het heeft me de kans gegeven te groeien
op professioneel vlak, als persoon. Het vormt de
economische basis van mijn familie. We hebben
ook mogen groeien met ons centrum. Dat is te
merken aan het aantal leerlingen dat we hebben
en blijven hebben. Ik heb kunnen werken en ik
blijf werken met dezelfde inzet en daardoor zijn
we gegroeid in aantal, in PRESTIGE als het VORMINGSCENTRUM INTI SISA. Ik hoop dat dit niet
verloren gaat en dat we nog beter vooruit kunnen gaan, met een goeie communicatie, want er
valt nog veel te doen.”
Internet

De verantwoordelijke voor de computerklas en
internet is Ing. Victor Castillo. Volgens hem
“biedt dit atelier heel veel mogelijkheden voor
de toekomst. Want ook in Guamote wordt technologie en het internet alsmaar belangrijker in
de opvoeding en in het dagelijkse leven. Ook bij
de huiswerkbegeleiding neemt internet meer en
meer plaats in. Kinderen moeten kunnen inloggen in schoolsystemen. Velen van heb hebben
thuis geen computer en regelmatig naar internetwinkels gaan is te duur.” Dus, hoewel er al
goeie computers staan in ons lokaal, zijn enkele
nieuwere die vlot op internet kunnen werken
erg welkom!
Twee dagen per week geeft Victor ook les in de
comunidad van Laime.

GASTENHUIS :
EVOLUTIE EN VERBOUWING

Waar is de tijd dat Greta op bezoek kwam in
Guamote en de nieuwe trap in ons gastenhuis
kwam inspecteren. Een ‘zwevende’ trap dan nog
wel, handgemaakt in tropisch halfhard. Hoe fier
waren we toen de laatste laag vernis was opgedroogd en onze dormitorio, pronkstuk van het
gezellige casa de intercambio cultural, eindelijk
in gebruik genomen kon worden.
Tijden veranderen… Wie nu omhoog zou wandelen vanuit de Calle Garcia Moreno, de Calle Var-

gas Torres in, zou rechts voorbij het huisje van Bertilda een
compleet vernieuwd en uitgebreid gastenhuis ontwaren. Qua
stijl zeer herkenbaar, dat wel, maar voor het overige is er de
voorbije maanden en jaren erg veel veranderd.
Onze nauwe samenwerking met Ecole, waarover we in de vorige edities van deze nieuwsbrief al uitvoerig berichtten,
heeft gezorgd voor nieuwe impulsen in het gastenhuis. De
ongedwongen, improvisatorische ontvangst van toeristen en
passanten heeft plaats gemaakt voor een professionele aanpak. Zichtbaarder echter zijn de ingrijpende wijzigingen die
werden doorgevoerd aan de infrastructuur van het gastenhuis.

Om het potentieel van het toeristische luik van ons project
ten volle te benutten, was er al lang sprake om de capaciteit
te verhogen. In eerste instantie werd de slaapzaal op de bovenste verdieping van het gastenhuis omgevormd tot een
reeks kamers, elk met een eigen badkamer en toilet. Vorig
jaar volgde een gevoelige uitbreiding van het gastenhuis.

Op het terrein rechts naast het gastenhuis werd een compleet nieuwe annex opgetrokken. De oude keuken werd gevoelig uitgebreid, ten koste van de kamers op de gelijkvloerse verdieping. De patio voor het gastenhuis werd overkapt,
en vormt nu een ruime en lichtrijke zithoek. Vanuit deze zithoek werd een doorgang voorzien naar de nieuwe kamers in
de annex, opgetrokken rond een binnenpatio in koloniale
stijl. In totaal telt het gastenhuis vandaag maar liefst 23 kamers, met privé badkamer! En de handgemaakte trap? Die is
gelukkig bewaard gebleven, als stille getuige van de pioniersdagen in onze casa de huespedes.

INTI SISA I:

Arnoud

Het avontuur van Inti Sisa begon in 1999 met de aankoop van
drie achter elkaar liggende huizen. Ze kregen de naam: Inti
Sisa I. Op een mum van tijd waren ze te klein, vooral voor de
opvang van de vele kinderen voor de huiswerkbegeleiding.

BLIJF
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SISA

Voor € 5/maand
ontvangt u de
lidkaart
‘miembro de
plata’
(zilveren lidmaatschap

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

Maak uw keuze en
geef een doorlopende opdracht
aan uw financiële
instelling om
maandelijks een
vast bedrag te
storten. Dit kan
op bankrekeningnummer
BE43 4352 0990
0101
van Hubeje, Koninginnelaan 141
te 1030 Brussel,
BIC: KREDBEBB,
met vermelding van ‘Ecuador, nr.
711’. Dit levert u ook een fiscaal
attest op. Heel erg bedankt!
Nieuwe CD van Ahtina de Inti Sisa, de muziekgroep van Inti Sisa,

Inti Sisa I kent al een hele geschiedenis. Computeratelier,
bibliotheek, huiswerkbegeleiding, pre-kinder, chocolade maken, wafels bakken.
Na de verhuis van de ateliers naar Inti Sisa II en het gastendeel in Inti Sisa III kwam onze eerste stek er een beetje verwaarloosd bij te staan.

Er werd geopteerd er een echte “thuis” van te maken voor
onze vrijwilligers. Dit is ondertussen gerealiseerd en….. in
mei kan ik proberen of het warm water (reeds zó lang beloofd, verlangd, verwacht) nu ECHT werkt!
Op de eerste verdieping zijn er drie mooie kamers. Douches
en toilet. Een living/keuken waar gasvuur, frigo en een kachel voor gezelligheid en warmte zorgen en een thuis gevoel
creëren.

Inti Sisa I is nog méér geworden. Beneden is er een heus bureau voor de directeur gemaakt en één lokaal voor de groep
van Initial (nieuwe naam voor pre-kinder). We hebben nu immers twee groepen: kinderen van 3-4 jaar en een andere
groep van 4-5 jarigen.

De voorste ruimte is ingericht als refter voor deze kleuters.
Ook het toilet was aan vernieuwing toe.

Inti Sisa I kan er opnieuw tegen. Met open armen ontvangt
het vrijwilligers om van daaruit het beste van zichzelf te geven in het educatief gedeelte van Inti Sisa en in de gemeenschappen (comunidades) in de buurt.

Greta

opgenomen 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

