
Dag  Inti Sisa vrienden, 
We beëindigen een goed gevuld jaar en kijken met dankbaarheid 
naar het groeien en bloeien van Inti Sisa in Guamote.  2007 is het 
jaar waarop onze directrice Kelvi verschillende nieuwe inititiatieven 
genomen heeft, ondersteund door onze voorzitster Janin en de me-
dewerkers en vrijwilligers. Vooral het aanbod om naar de indianen-
gemeenschappen toe te gaan met verschillende lespakketten 
(Engels, computer en muziek) en de samenwerking  met het reisbu-
reau Metropolitan dat wekelijks met twee à drie groepen toeristen 
langskomt voor een snack en een ontmoeting met het vormingscen-
trum vallen het meeste op.   
Liesbet en Koen hebben hun activiteiten na een jaar van hard wer-
ken in Guamote beëindigd. Arnoud verbleef tijdens de zomer en-
kele maanden in Inti Sisa om de overgang te maken en met Kelvi en 
de leden van de Asamblea enkele dossiers door te praten. En on-
dertussen is een nieuw koppel in Guamote werkzaam. Lieve en Ja-
mes (ja, een echte Engelsman!) werken nu mee in het pedagogische 
en het toeristische deel.  Alle medewerkers kregen laatstleden ook 
een cursus pralinen maken…  
In deze dagen bereiden Greta en Philip zich voor om het centrum te 
bezoeken en gesprekken met alle medewerkers te voeren en een 
vergadering van de Asamblea mee te maken. En als alles goed ver-
loopt komt Juanita bij hun terugreis mee naar België, voor enkele 
weken, om de vele bekenden en enkele organisaties te ontmoeten 
Steven, Manu, Arnoud, Greta & Philip 
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fotograaf Steven) evalueren met Koen en Liesbet het afgelopen jaar en hun werk als vrijwilli-
ger in Inti Sisa, Guamote 



Brief 

van 
Kelvi In de keuken van het gastenhuis van Inti Sisa kan het er gezellig aan 

toe gaan.  

Estimados amigos, 

Het gaat goed met Inti Sisa, zowel in 
het educatieve centrum als in het toe-
ristische luik. Zaterdag 22 december ll. 
organiseerden we traditiegetrouw een 
kerstfeestje met de peuters van de pre-
kinder. Na hun allereerste trimester op 
de schoolbankjes was het leuk om dit 
moment samen met hun ouders en met 
het personeel van Inti Sisa te vieren.  

Ons grootste succes blijft het computer-
atelier. Bij de laatste cursussen telden 
we een totaal van 140 leerlingen, kin-
deren en volwassenen. Een dikke pluim 
voor Wilo die al deze cursussen in per-
fecte banen leidt. 

Eigenlijk verdient iedereen van Inti Sisa 
een pluim, want elk personeelslid doet 
zijn uiterste best om zijn of haar taak 
optimaal te kunnen uitvoeren. 

Juli en augustus waren, naar goede ge-
woonte, topmaanden voor ons toerisme. 
Niet alleen de gastenkamers waren 
druk bezet, ook werden er heel wat fiets- 
en paardentochten of bezoeken aan de 
Chimborazo georganiseerd. Een ander 
groot succes is het bezoek aan Inti Sisa 
van de treinreizigers naar “El Nariz Del 
Diablo”. Deze trein stopt 3 maal per 
week in Guamote en de toeristen maken 
van de gelegenheid gebruik om ons pro-
ject te bezoeken. We ontvangen hen met 
een hapje en een drankje, waarbij we 
uitleggen hoe onze fundación werkt. 
Nadien krijgen ze de gelegenheid om 
koopjes te doen uit ons artisanaat of 
heerlijke Belgische wafels of chocolaatjes 
te eten.  

U ziet, Inti Sisa evolueert. Ook met de 
komst van James en Lieve, de nieuwe 
vrijwilligers, zijn we al andere zaken 
aan het uitproberen, waaronder nieuwe 
toeristische uitstappen. Benieuwd? Hou 
onze website in de gaten of breng ons 
een bezoekje in Guamote! 

Kelvi Heredia,  
Directrice van Inti Sisa 

 

 

 

Het Fotoboek  
van Inti Sisa 

Liesbet met  
indigenameisje 

Koen en Juanita 



Op 4 november werkte Inti Sisa mee met het Gemeentebestuur 

van Guamote en Plan International aan een namiddag met 

volksspelen, in het kader van de herwaardering van de volkscul-

tuur. Lieve en James waren bij de animatoren. 

NIEUWE VRIJWILLIGERS 

Na 2 maanden in Guamote voelen we ons hier vol-
ledig thuis dankzij het superwarme onthaal van 
onze Ecuadoraanse collega’s. Zowel het educatie-
ve als het toeristische aspect van het project lo-
pen vlot. Naast de toeristen die blijven logeren in 
het gastenhuis, ontvangen we heel wat bezoekers 
die op doorreis door Ecuador gewoon een kijkje 
komen nemen. Steeds meer mensen komen ook 
zonder reservatie langs – via de informatie in de 
reisgidsen of via aanbevelingen van andere reizi-
gers. 

De bezoekers zijn erg tevreden over de lekkere 
maaltijden die Encarnación, Juanita, Marta en Ol-
ga klaarmaken met verse groenten en fruit van de 
kleurrijke markt en van andere lokale producen-
ten. Ook de vernieuwde vegetarische opties wor-
den erg geapprecieerd. 

We zijn het aanbod van excursies volop aan het 
uitbreiden, met meer wandelingen en fietstochten 
die vanuit Guamote vertrekken en de prachtige 
natuur en het leven in de gemeenschappen ver-
kennen. De bedoeling is de bezoekers ertoe te 
verleiden op stap te gaan met onze gidsen José 
Hernán en Lázaro en zo meer tijd in Inti Sisa door 
te brengen. De eerste twee uitgestippelde wande-
lingen zijn al uitgetest en goedgekeurd door en-
thousiaste gasten! Dit alles gebeurt gedeeltelijk in 
samenwerking met de Toeristische Dienst van 
Guamote en het Ministerie van Leefmilieu, die ons 
helpen met het samenstellen van brochures met 
wandelroutes en met de signalisatie op het ter-
rein. Wilo is druk bezig met een update van onze 
website en heeft ook een nieuw elektronisch re-
servatiesysteem ontworpen. 

De artisanale produkten verkopen nog altijd goed 
en ook de recent door Mario geïntroduceerde cho-
colade (met vulling op basis van inheemse pro-
ducten) verkoopt uitstekend. Samen met Kelvi 
verkent James nieuwe mogelijkheden voor pro-
jectfinanciering en marketing van het project. 

Op vlak van educatie neemt het aantal lessen dat 
we in de gemeenschappen geven nog steeds toe. 
Elk jaar proberen we een aantal nieuwe gemeen-
schappen te bereiken met ons aanbod van compu-
terlessen (Wilo) en Engels (Lieve, bijgestaan door 
José Hernán en James), zowel in de schooltjes in 
de gemeenschappen zelf als in ons eigen educatie-
ve centrum. 

Alicia en Katy zetten hun fantastische werk met 
de kleutertjes verder. Buiten de lessen die ze in 
het naaiatelier geven, maken Katy en Marta zak-
ken en tasjes die nog steeds erg in de smaak val-
len bij de toeristen. Af en toe wordt er een nieuw 
design of een nieuw stofje aan de collectie toege-
voegd. Binnenkort kunnen we Lázaro op de radio 
horen met de studenten uit z’n inheemse muziek-
les! 

In de namiddag hebben Alicia, Luis Iván en Lieve 
de handen vol met de kinderen (en soms ook wel 

Vivamos 

nuestras tradiciones! 



 

 

 

 

 

 

Artesanía Inti Sisa: deze producten kun-
nen besteld worden bij de verschillende 
leden van Inti Sisa Bélgica  
huis.shalom@skynet.be;  
estieben@gmail.com;  
arnoudfestjens@hotmail.com;  
manuelcoone@yahoo.com 

Pennenzakje (blauw, beige of rood) € 6. 
Toiletzakje (blauw, beige of rood -  
rond of rechthoekig) € 8.   

Hiermee willen we ook graag alle groe-
pen en individuen danken die Inti Sisa 
op een of andere manier sponsoren. 

 

         

volwassenen) die ons opzoeken voor de huiswerkbegeleiding - 
en de puzzels en andere spelletjes die erop volgen natuurlijk.  

Kelvi zit natuurlijk ook niet stil: ze blijft het project in goede 
banen leiden en allerlei nieuwe mogelijkheden voor onze 
werking verkennen. Inti Sisa is echt een begrip in Guamote 
en omstreken, dankzij al het werk dat het plaatselijke perso-
neel en de vrijwilligers er de afgelopen jaren ingestoken heb-
ben. We vinden het alvast een supertof project en hopen dat 
ook wij ons steentje kunnen bijdragen. 

Tot zover het nieuws vanuit Guamote. We wensen jullie alle-
maal het allerbeste toe voor het Nieuwe Jaar! 

James & Lieve 

EN TERUG IN BELGIË... 

Familie en vrienden terug zien na een jaar Ecuador, is echt 
thuis komen. Gezellig samen zijn, de Belgische keuken proe-
ven, een pintje pakken met vrienden, het zijn maar enkele 
dingen waarvan we nu opnieuw genieten. Toch is het een 
aanpassing van formaat.  

Aan een jaar vrijwilligerswerk in Inti Sisa houden we heel wat 
over: het is een tweede thuis geworden. Lekker keuvelen 
met Juanita en Encarnita in de keuken, een hartsverwarmen-
de knuffel van Kelvi, een deugddoend gesprek met Lazarro, 
de zonsondergang op de Chimborazo, spelen met de kinderen 
uit Guamote, het zijn slechts enkele dingen die we nu heel 
hard missen. We willen het voltallige personeel van Inti Sisa 
dan ook bedanken voor hun gastvrijheid en vriendschap. Ze 
zijn als een tweede familie geworden. Maar ook de mensen 
thuis in België zijn een grote steun geweest. Zonder hen had-
den we de klus nooit geklaard.  

Liesbet en Koen 

Wist u dat… 

de opbrengsten van ons gastenhuis in Guamote 

vorig jaar volstonden om 79% van onze lonen  

en vaste uitgaven te dekken? 

Een onverhoopt goed resultaat, 

een grote stap in de richting van zelfredzaamheid! 

Wilt u Inti Sisa helpen? 
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer 850-
8302107-69 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 435-
2099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel,  
met vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’. 
Contactadres: Vrienden van Shalom,  
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56. 
E-mail: huis.shalom@skynet.be 
Voor NL: Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg. 

Omdat onverwachte uitgaven steeds 

om de hoek schuilen, willen we een 

reservefonds aanleggen, en daarvoor 

rekenen we op uw steun! 

‐NIEUW‐ 
Steun ons reservefonds en wordt lid 

van Inti Sisa! 

Silver Member 

Stort maandelijks 5 EURO op onze 

HUBEJE‐rekening (zie kadertje hier‐

naast) en ontvang een persoonlijke, 

zilveren lidkaart 

+ een gratis overnachting in Inti Sisa! 

 

Gold Member 

Stort maandelijks 10 EURO op onze 

HUBEJE‐rekening (zie kadertje hier‐

naast) en ontvang een persoonlijke, 

gouden lidkaart 

+ een gratis overnachting + sterren‐

ontbijt in Inti Sisa! 

Met uw bijdrage draagt u bij tot het 

welslagen van een fantastisch project 

hoog in de Ecuadoraanse Andes 

waar de inheemse bevolking, jong en 

oud,  de kansen op bijscholing dank‐

baar grijpt. 

Giften vanaf 30 EURO per jaar zijn 

fiscaal aftrekbaar! 


