Ecua-ditoriaal
AL 19 JAAR ENTHOUSIAST HEEN EN WEER
Hoeveel keer ik in de voorbije 19 jaar naar Ecuador kwam kan ik

niet meer tellen. Samen met mijn gelegenheidscompagnon Jo Van
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der Kelen hield ik er dit jaar, een zeer goed gevoel aan over.
In het hostal werkt nu zo een grote groep mensen dat er werk gegeven wordt aan meer dan 30 families.
Ook in educatie is er heel wat veranderd. Zoals de Ecuadoraanse

onderwijswet het nu vraagt werken wij in Inicial I (3--4 jarigen) en Inicial II (5-6 jarigen) met hoeken. Dit is niet zo evident. De leer-

krachten hebben daar niet veel vorming rond gekregen en in de

meeste kleuterscholen werkt men zo nog niet. Inti Sisa is dus nogmaals een voorloper. Zeker in dit gebied van de Andes.Het artisa-

naat in educación heeft zijn verkoop zien verdrievoudigen. Meer variatie en wat meer ideeën heeft daar zeker deugd aan gedaan.
Umberto, onze computerleraar gaat ook vooral naar verschillende
comunidades. Hij neemt dan een aantal laptops – goed verpakt in

kisten – mee de bergen in. Hij is ook een Kichwa en dat maakt het
contact zeer intens en boezemt vertrouwen in.

Ik heb opnieuw een echt “Inti Sisa team” gezien en dat was zeer
deugddoend.
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Kinderen van Inicial 2 met Juf. Laura en Katy op de “Fiesta de la madre”.

Greta

ZEVEN MAANDENIN GUAMOTE
Hallo,
Ik ben Laura Zendaño. Leerkracht van het 2de jaar
“inicial” (kleuterklas) in Inti Sisa.
21 kindjes zijn aan mijn zorgen toevertrouwd. De
leeftijd van de kinderen is 4 - 5 jaar. In de groep
zijn 8 meisjes en 13 jongens.
Mijn werkdag begint om 8u00 ’s morgens tot 12u30.
We werken met verschillende spelactiviteiten. Rond
10u30 krijgen de kinderen een gezonde en gevarieerd tussendoortje (in feite een lunch). Vele kinderen hebben thuis niets gegeten of toch niets gezond.
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Sinds vorig jaar is onze zaal opgedeeld in verschillende “hoeken”. Hoekenwerk is nu verplicht in Ecuador, maar in vele kleuterscholen wordt er niet veel
mee gedaan.
Wij hebben een tekenhoek, een leeshoek, een muziekhoek, een bouwhoek, een rekenhoek, een hoek
voor het dagdagelijkse leven en een religieus hoekje.
Enkele maanden geleden hadden we ook de hulp van
2 Belgische studenten. Ze gingen naar de comunidades, maar kwamen ook bij ons helpen. Op donderdag
in Inicial II en op vrijdag in Inicial I.
Ik werk aan de fijne en grovere motoriek van de kinderen. De ouders staan volledig achter onze manier
van onderwijs.
Ik ben blij om in Inti Sisa te werken. Ik woon zelf in
Guamote en dat is dus gemakkelijk. Ik ben ook verantwoordelijk van een dansgroep. Dat komt ook van
pas bij mijn kleutertjes.

Fiesta van de mama’s met zangers

Het Fotoboek van Inti Sisa

Laura

VOEDZAAM KOKEN
Vorig jaar kwamen Greta (de mama van Laus) en
Marc mij helpen om voor de kinderen gezonde menu’s op te stellen. Dit passen wij dit jaar toe.
In Inicial I is dat de 1ste maanden wat moeilijk geweest. Het was eten en smaken die de kinderen niet
echt kenden.
Meer fruit, groenten, verschillende menu’s voor 14
dagen,
dus
niet
elke
dag
hetzelfde.
Nu zijn de kinderen dit wel al gewoon en hebben ze
geleerd om “alles” te eten. Ze vinden het nu ook
lekker.
Wanneer de kinderen iets niet lusten probeer ik ze
te motiveren door te zeggen dat ze daar mooi door
worden, geen griep zullen krijgen (vitaminen), groot
zullen worden, goed zullen kunnen leren en dan dokter, ingenieur, politicus of leraar kunnen worden.
En, dat helpt. Ze eten allemaal – iedere dag – dapper hun bordje leeg.
Ook de ouders zijn geïnteresseerd in onze menu’s.

Martha.

en engelen

3 MAAND STAGE IN INTI SISA
Laat ik me even kort voorstellen. Ik ben Lotte
Van Gorp en ben studente aan campus Thomas
More in Turnhout. Daar studeer ik voor leerkracht lager onderwijs en dit jaar heb ik de
unieke kans gekregen om op buitenlandse stage
te gaan naar Ecuador. Gedurende drie maanden
werkte ik onder het project van Inti Sisa.

Lotte met kin
deren.

Katy, Greta en Marta

Een verjongde muziekgroep met Lazaro.

Eens we aangekomen waren in Ecuador werden
we warm onthaald door Tom en konden we meteen de ‘carnavalsfeer’ opsnuiven in Guamote,
het kleine dorpje waar we die drie maanden
zullen verblijven. We kregen meteen onze kamer te zien, maakten kennis met locale mensen, bezochten enkele scholen, namen een kijkje in het Art Guesthouse van Inti Sisa en bekeken wat het project juist allemaal deed voor de
inwoners van Guamote. Zo organiseert het project allerlei workshops waaronder de huiswerkbegeleiding, computerlessen en naaiatelier. Erg
leuke workshops die zeker een meerwaarde
hebben voor de inwoners!
Gedurende de periode dat ik in Ecuador verbleef, heb ik hoofdzakelijk Engelse lessen en
turnlessen gegeven. Zo ging ik elke dag naar een
andere school en had ik elke dag een andere
doelgroep voor ogen. In het begin was het zeker
niet evident om vlot les te geven aangezien de
leerlingen Spaans spreken en mijn Spaans nog
heel wat oefening nodig had. Ook zijn de leerlingen niet in leeftijdsgroepen opgedeeld, zoals
wij het hier gewoon zijn in België. Zo bestaat
een klas uit leerlingen vanaf 5 jaar tot en met
14 jaar waardoor het nodig is om je leerstof aan
te passen per leeftijd. Dit was zeker een hele
klus maar de leerlingen waren erg enthousiast
en leergierig waardoor het een plezier was om
les te geven.
Al snel kreeg ik een enorm goede band met de
leerlingen en zo stonden ze me elke ochtend op
te wachten bovenop de berg. Al lachend en roepend kwamen ze de berg afgelopen om nadien
samen met mij diezelfde berg terug op te wandelen. Tijdens deze wandeling vroegen de kinderen telkens wat ik in het weekend gedaan
had, of ik iets bezocht had, waar ik inkopen had
gedaan,… Het was elke ochtend een zeer fijne
en ontspannende babbel. Ook was dit voor mij
het ideale leermoment omdat de kinderen me
telkens hielpen om nieuwe woordjes aan te leren. Op een korte tijd leerde ik enorm veel van
de kinderen.
Eens we de berg beklommen hadden, liepen de
leerlingen razend snel naar hun tafeltje en
wachtten ze tot wanneer ik mijn rugzak leegmaakte zodat ze vanop een afstandje met bewondering naar de papieren konden kijken. Bij
het krijgen van oefeningen waren de leerlingen
erg enthousiast, de betrokkenheid lag erg hoog
tijdens zulke lessen.
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toe die de mogelijkheid kregen om op de computers enkele
zaken op te zoeken en vervolgens ook konden afdrukken.
Wanneer de leerlingen vragen hadden, konden ze bij mij terecht. Dit kon gaan over zaken opzoeken op het internet of
over hoe je een document kan opstellen. Maar ook brachten
de leerlingen hun Engels leerboek mee naar de huiswerkbegeleiding en konden we samen het huiswerk van Engels bekijken. Daar voorzag ik telkens enkele educatieve spelletjes en
op die manier kregen de leerlingen twee uur extra hulp bij
dit vak.
Tenslotte heb ik enorm veel geleerd tijdens mijn verblijf in
Guamote. Zo heb ik geleerd om op een zelfstandige manier
te leven. Ik ging zelf inkopen doen op de donderdagsmarkt
van Guamote, sorteerde mijn was, kuiste mijn verblijf,…
Maar ook ben ik erg dankbaar dat ik deze kans gekregen heb.
Ik heb enorm lieve, leuke, slimme mensen ontmoet en met
hen samengewerkt. Ik heb de prachtige natuur van dit land
mogen bekijken en heb nieuwe dingen mogen ervaren. Het is
voor mij een grote ervaring geweest die zeker een meerwaarde heeft gehad in mijn opleiding maar ook voor mezelf
als mens en waar ik nu nog steeds met een warm hart naar
terugkijk.

Lotte

HET BESTUUR VAN DE FUNDACION INTI SISA
Op 12 mei vergaderde het bestuur van Inti Sisa in Guamote.
Het was een heel intensieve vergadering waarin Tom een erg
positief verslag van het afgelopen jaar kon brengen.
In de Fundación hebben we 3 nieuwe leden opgenomen. Eve
Gielis als eindverantwoordelijke van het toeristische deel. Zij
vormt als het ware de brug tussen educatie en hostal.
Tamia Tenesaca heeft eco-toerisme gestudeerd en zal ook
praktijkervaring bij Inti Sisa komen opdoen. De naam, haar
familie, is ons niet onbekend. Haar vader Delfin Tenesaca
was één van de naaste medewerkers van Mgr. Proaño. Een
kort stukje film van Delfin kan je bekijken op onze site:
Pachamama.
Maria del Carmen is een super geroutineerde en gemotiveerde kleuterleidster uit Guayaquil. Zij kan ons zeker veel bij
brengen.

20 JAAR INTI SISA!
Met veel enthousiasme kunnen we dus beginnen voorbereiden
aan de 20ste verjaardag van Inti Sisa. Op 12 juli 2019 zal er
een viering zijn in Ecuador.
In België plannen we een viering op zondag 6 oktober 2019
(volgend jaar, dus). Je hoort er zeker nog van!
Het zal een jaar worden van zeer veel activiteiten: het dak
van Inti Sisa II zal eindelijk totaal vernieuwd worden; 2 jong
gepensioneerden Belgische vrouwen gaan in oktober en november helpen bij de vorming van onze leerkrachten.
Wellicht gaan Ann en Jo In januari en februari de rangen in
Inti Sisa verstevigen.
Na de succesvolle stage van Lotte Van Gorp en Stef Matteussen zal Thomas More uit Turnhout volgend jaar een student
kleuter en een student lager onderwijs als stagiair sturen
naar Inti Sisa.
“Vamos adelante”. 20 jaar! Inti Sisa wordt echt een jongvolwassene!

BLIJF INTI SISA STEUNEN!
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!
Om juiste
informatie
te brengen
over onze
mogelijkheden als stagiaire of
vrijwilliger publiceerden
we een
eenvoudige
brochure. Die
kan je eenvoudigweg downloaden op de site
van Inti Sisa op de pagina over
de vrijwilligers: http://
www.intisisa.org/IS2013/NL/
vrijwilligers.html.
Contactadres:
Inti Sisa Bélgica en
Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24,
1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail:
huis.shalom@telenet.be intisisa.belgica@gmail.com

