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EEN BEWOGEN 20e JAAR VOOR INTI SISA
2019 is al bijna voorbijgevlogen . Zo druk dat we er niet toe kwamen een nieuwsbrief te produceren. Maar u hebt toch zeker meegekregen dat 20 jaar na het oprichten van Inti Sisa door Esther De
Groot, Victor Hugo Alcoser, Nicolas Tambo en Juanita Muñoz
dit vormingscentrum bloeit, gedragen door een groep enthousiaste
lokale medewerkers, begeleid door Eve Gielis. De hele steungroep Inti Sisa Bélgica had de gelegenheid in de loop van dit jaar
Inti Sisa te bezoeken. Rond nieuwjaar was Arnoud er. Rond Pasen Manu, die er deelnam aan de jaarlijkse Algemene Vergadering
van de Fundación. En in de zomer kwamen Laus, Greta en Philip
met een groep sympathisanten om het verjaardagsfeest van Inti Sisa in Guamote te vieren. En wellicht was u er zelf bij toen wij een
eerste viering organiseerden in maart, in Sint-Lambrechts Woluwe,
of op onze jubileumviering en wandeling in oktober in Ganshoren.
Tussendoor konden we in het voorjaar Julie en Marie vanuit Thomas More in Vorselaar als stagiaire sturen, was er een geslaagde
inleefreis van een groep leerlingen uit het O.L.Vrouwe-college uit
Antwerpen. En dan vergeten we nog te melden dat we in Guamote
een fijne nieuwe medewerkster hebben, Tamia Tenesaca.
Veel lees- en kijkgenot dus, in dit nummer.
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Het team van Inti Sisa: Philip Debruyne, Delfa Mantilla (Voorzitster), Laura (Educacion Inicial
2), Eve Gielis (Coördinator I.S.), Marta, Janin Wellens (Secretaris), Tamia, Umberto, Greta Coninckx, Patty (Educacion Inicial 2), Katy (Corte confeccion - Artesania) Marco (Jur.Assist.)

STAGE IN INTI SISA
Wij zijn Julie Dries en Marie Spruyt en wij kregen dit
voorjaar de prachtige kans om samen te werken met
Inti Sisa. In het kader van het laatste jaar in onze
opleiding liepen wij stage in Ecuador, Guamote. We
gingen te werk als vrijwilligers in de bergscholen en
de kleuterschool van Guamote. Julie als kleuteronderwijzeres en Marie als leerkracht lager onderwijs.
Iedere dag gingen we in een andere bergschool te
werk. We gaven Engelse les aan de kinderen van de
basisschool en taalinitiatie bij de kleuters. De kinderen waren heel enthousiast en leergierig. Op hun
beurt leerden zij ons ook wat Spaans en Kichwa. Het
was een mooie wisselwerking tussen ons en de leerlingen en leerkrachten. In onze lessen leerden we
hen de basiswoordenschat in verband met de klas,
kledij, groenten en fruit, tellen, dieren en nog
meer. We stapten af van het lesgeven dat de kinderen gewoon zijn. We maakten de lessen zo actief
mogelijk en we gebruikten veel verschillende werkvormen. De leerlingen hebben hopelijk veel bijgeleerd en plezier beleefd aan de Engelse lessen.
Na de lessen maakten we nog extra tijd vrij voor de
kinderen van Guamote. We hielpen twee dagen in de
huiswerkklas. De lagere schoolkinderen konden bij
ons terecht met hun Engelse huiswerk. Eens ze wisten wanneer wij er waren, rekenden enkele vaste
kinderen steeds op onze hulp. Iedere dinsdagnamiddag organiseerden we Martes Creativo, twee uurtjes
jeugdbeweging voor alle kinderen uit het dorp. De
kinderen kwamen met ons en de collega's van Inti
Sisa spelen, koken, knutselen, feesten, wandelen, film kijken, ... Ze leerden nieuwe spelletjes
kennen en nieuwe vrienden maken. Ons doel was
zeker bereikt, tientallen kinderen konden kind zijn
en beleefden een heel leuke tijd.
Voordat we naar Ecuador vertrokken zamelden we
thuis geld in met een pannenkoekenslag en de subsidies van onze gemeentes. We hadden ook een hele
valies met didactisch en knutselmateriaal ingezameld. Hiermee hebben we nog enkele dingen kunnen
realiseren.
Ieder kind kreeg een foto van zichzelf en van de
klas.
- Ze knutselden een mooie fotokader om de foto's
mee naar huis te nemen.
- Martes Creativo
- Verjaardagskoffers voor alle kleuterklassen.
- Goed gevulde EHBO-koffers voor al onze scholen.
- Schoolreisjes voor de leerlingen van onze scholen.
We trokken naar het zwembad en het hotel waar we
spelletjes speelden en een lekkere maaltijd kregen.
De meeste kinderen hadden nog nooit gezwommen
maar ze genoten er enorm van.
Wij zijn enorm dankbaar dat wij de kans kregen om
drie maanden in Guamote stage te mogen lopen. We
hebben heel veel bijgeleerd over onszelf en over
Ecuador. Binnenkort keren we zeker terug naar dit
mooie land met zijn prachtige mensen.
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Elk zijn eigen fotokader...

Het Fotoboek van Inti

VAARWEL EN BEDANKT!

“Gediplomeer
d”, met Juf La
ura en mama

Meer dan vijf jaar werkte Tom Schelstraete mee
in Inti Sisa. Eerst als vrijwilliger, zowel in het
vormingscentrum als in het gastenhuis. Dan als
verantwoordelijke voor de inkoop en de keuken
in het gastenhuis. En tenslotte ook als coördinator van het vormingscentrum. We zijn hem onder andere bijzonder dankbaar omdat dank zij
zijn actieve betrokkenheid verschillende vernieuwingen en verbouwingen tot een goed einde
werden gebracht. De huisjes van Inti Sisa I werden helemaal vernieuwd, met boven ruimte
voor langer blijvende gasten en stagiaires en
beneden klaslokalen voor Educación Inicial I en
een keukentje. Ook het dak van Inti Sisa II dat
jarenlang lekte, werd eindelijk in orde gebracht. Bedankt, Tom, voor alle energie die je
in Inti Sisa gestopt hebt.

GRADUACIÓN
Voor de kinderen van de Educación Inicial is het
bijna alle dagen feest, met twee erg creatieve
juffen en dan nog gedreven stagiaires gedurende drie maanden. Maar er zijn natuurlijk ook
topmomenten zoals de Carnaval, de “Día de la
madre” (moederkensdag) en de “Graduación”,
de diploma-uitreiking.
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Met de mooiste kleren

Dit jaar gebeurde dat op donderdag 12 juli, de
dag ook waarop in de namiddag en de avond het
feest van 20 jaar Inti Sisa gevierd werd.
Het was een gezellige bedoening, waarbij - na
het zingen van het Ecuadoraanse volkslied en
enkele speeches - elke leerling van het tweede
jaar Educación Inicial “gegradueerd” werd.
Daarbij kregen ze van een van de aanwezige
leden van de Fundación, Delfa, Janin, Greta en
Philip een speciale hoed en manteltje (net zoals
aan de Noord-Amerikaanse universiteiten) en
een diploma.
Daarna volgden enkele dansjes, waarbij de jongens van het tweede jaar uitgedost waren als
Argentijnse tangodansers en de meisjes er piekfijn uit zagen in traditionele kledij van hun eigen traditie.
De eersteklassers zagen er heerlijk uit in wit en
roze en ook juf Patty danste met hen mee, in
dezelfde kleuren.

VIERING 20 JAAR INTI SISA IN
GUAMOTE
Een plechtige zitting in de “Sala Mons. Proaño”,
de grote zaal van Inti Sisa II én een straatfeest.
Dat was voorzien in Guamote om de 20 jaar van
het vormingscentrum te vieren.
De namiddagviering begon op een eigen wijze.
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Vooraan in de zaal was een kring met stenen en
bloemen gelegd met daarin een aantal symbolen: een schaal met aarde (pachamama), een
kruik water, traditionele kledingstukken van
mannen en vrouwen, een kaars, een geweven
mand, een bundel Quinoa…

Bij het begin vroeg P. Rolando Calle, lid van de Fundación,
aan Tamia wat dit betekende? In de kring, op dit “Altaar van
de Andes” werden de belangrijkste symbolen bijeengebracht
uit het leven van de mensen uit het kanton Guamote.
Verder was de viering opgebouwd rond de evangelieparabel
van het huis dat op de rots gebouwd is. Welk is de rots waarop Inti Sisa gebouwd is, vroeg Rolando de aanwezigen. De
initiatiefnemers van Inti Sisa zijn begonnen met een grote
nederigheid, solidariteit, interculturaliteit en hoop. Dit is de
basis waarop het vormingscentrum is kunnen groeien.
Alle delen van de viering werden mooi aan elkaar gepraat
door Katy, met bijeengezochte citaten van Mgr. Proaño.

Een aperitief met traditionele streekbieren maakte ons klaar om de stap
naar buiten te zetten voor een bescheiden culinaire wandeltocht naar
het Laarbeekbos, waar we opgewacht
werden met een deugddoende kom
som. En ondertussen zorgden de
“cooks” van Lot voor een reusachtige
paella, die we in de crypte van de
kerk onder Latijns-Amerikaanse klanken konden delen met elkaar.

Verschillende dansgroepen met meisjes en vrouwen uit de
gemeenschappen kwamen het feest opluisteren. Alle genodigden kregen tot slot een lekkere schotel kip en aardappelen
aangeboden.
Vuur, muziek en dans
Opwekkende muziek op de discomovil en geurige, brandende
Eucalyptustakkenbossen lokten iedereen naar het kruispunt
aan Inti Sisa I, waar 20 jaar geleden alles begon. Fiere en
blije mensen vierden er hun feest: de muzikanten van Inti
Sisa, drie dansgroepen met folkloristische dansen uit verschillende delen van Zuid-Amerika en getuigenissen in het Spaans
en in het quichua zorgden voor een echt feestelijk gebeuren,
terwijl ondertussen glaasjes canelazo doorgegeven werden
en er eten in overvloed was voor iedereen, dankzij de voedselbijdragen van verschillende indigenagemeenschappen.
Want “Intisisa: somos nosotros”, Intisisa, dat zijn wij!

20 JAAR INTI SISA IN BRUSSEL!
Deken Johan Dobbelaere, die ongelooflijk genoten had van
de zomerreis naar Ecuador, in het bijzonder van het Inti Sisafeest in Guamote, had ons uitgenodigd op 6 oktober in de
Sint-Martinuskerk van Ganshoren, voor een plechtige viering
bij het begin van de dag.
Een
80-tal
vrienden en
sympathisanten
uit
het gehele
land waren
er, ondanks
het miezerige
weer.
Een voor velen
onverwachte gast
was Rafael
Correa, de
vorige president van Ecuador, met zijn echtgenote Anne Malherbe. De
viering begon zoals in Guamote, met een kring vol symbolen,
uitgelegd door Greta. Het evangelie van de dag werd op het
verhaal van Inti Sisa toegepast door Philip. “Als ge een geloof
had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom
zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de
zee, en hij zou u gehoorzamen.” Inti Sisa is 20 jaar geleden
van de grond kunnen komen, omdat er mensen waren die erin geloofden en er zich in gegooid hebben. En 20 jaar later
groeit en bloeit Inti Sisa, omdat er nog altijd mensen zijn,
hier en ginder, die erin geloven. En toch is dit alles gebeurd
in grote nederigheid. Want zijn wij al bij al geen gewone
knechten…?

We misten er wel onze eregast, P.
Rolando Calle, die een dagje langer
onderweg was geweest en dus pas ‘s
avonds laat in Brussel aankwam.

HET VERHAAL GAAT VERDER
2020 komt nu snel nabij. Maar ook
hier zijn er al plannen. Begin januari
vertrekken Jo Vander Kelen en Ann
Vandamme om er gedurende een zestal weken een aantal onderhoudstaken op zich te nemen en mee te werken in verschillende ateliers. Bedankt,
Ann en Jo voor jullie bereidwilligheid!
En vanuit Vorselaar staan al drie nieuwe studenten klaar voor een stage van
drie maanden in Inti Sisa. Succes Eline, Emma en Ellen!

BLIJF INTI SISA STEUNEN!
Blijf ons steunen met 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!
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

