
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Graag presenteren we jullie deze derde Nieuwsbrief van 2009.  
En er valt opnieuw heel wat te vertellen. Op de eerste plaats is er 
erg belangrijk nieuws.  We hebben namelijk sinds begin november 
een nieuwe directeur in Inti Sisa: Clemente Asadobay.  Ter gele-
genheid van de Algemene Vergadering van de Fundación, in mei, 
had Kelvi haar ontslag ingediend.  
Ondertussen kreeg onze vrijwilliger Bruno een extra opdracht om 
als gedelegeerde van de Fundación de overgang mee te begeleiden 
en het personeel te ondersteunen. Hij heeft dat op een schitteren-
de manier (rustig ondersteunend en vertrouwen gevend) gedaan. 
Heel erg bedankt, Bruno! 
Sinds augustus hebben we ook een nieuwe vrijwilligster voor het 
toeristische luik van Inti Sisa: Evelyne Vervynckt, uit Aalter. Wel-
kom en een deugddoende tijd in Guamote! 

De nieuwe 
directeur, 
Clemente, is 
afkomstig 
van de indi-
gena-
gemeen-
schap San 
Juan de Ca-
pilla Loma. 
Hij is 45 
jaar, gehuwd 
met Blanca 
en vader van 
Pacarina en 
Carlos. Hij 

is meer dan 10 jaar actief geweest in het afstandsonderwijs en een 
oude bekende voor Janin en onszelf.  Clemente is erg blij dat hij nu 
samen met alle medewerkers aan de kar van Inti Sisa kan trekken, 
om het vormingsproces in Guamote verder in goede banen te lei-
den. Via onze cursussen en het gemeenschapstoerisme kunnen we 
heel veel mensen vooruit helpen in onze mooie streek, zegt hij. We 
wensen hem en alle medewerkers van Inti Sisa alle goeds toe bij dit 
nieuwe begin. 
Greta en Philip 
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“Desfile” met de medewerkers van Inti Sisa op de 

Kantonale Feesten, eind juli 2009. 

GRACIAS, KELVI 
In 2005 startte Kelvi Heredia als directrice 
van Inti Sisa. Haar grote troeven liet ze snel 
merken: Kelvi had toen reeds een pak erva-
ring in het werken in Belgische NGO’'s en dus 
samenwerken met Belgen. De streek en de 
mensen van Guamote kenden voor Kelvi geen 
geheimen aangezien ze zelf uit de buurt van 
Guamote afkomstig is. 

Ze heeft de vele vrijwilligers die kwamen en 
gingen verwelkomd en ingewerkt in Inti Sisa 
als organisatie én als familie. Toeristen wer-
den professioneel en hartelijk te woord ge-
staan door de 'directora de la casa'. En velen 
van de 'locals' liepen de deur van Inti Sisa plat 
voor advies, voorstellen, hulp... Kelvi heeft 
ook op die manier Inti Sisa opnieuw op de 
agenda gezet bij het gemeentebestuur. Ver-
schillende samenwerkingen omtrent toerisme, 
milieueducatie... bijna onvermoeibaar zette 
Kelvi zich in tijdens en na de uren, in Guamo-
te, in Riobamba... 

Het laatste jaar was er een van steeds weder-
kerende twijfels, waardoor Kelvi uiteindelijk 
besliste een punt te zetten achter haar enga-
gement voor de Inti Sisa-familie. Het was 
geen evidente keuze maar we blikken terug 
op een mooie samenwerking die heel wat 
vruchten heeft afgeworpen. 

Kelvi, van harte bedankt voor je professionele 
én persoonlijke inzet en we wensen je het 
allerbeste! 

 
 

EEN WOORDJE VAN MARTHA 
Dag lieve mensen in België! Mijn naam is 
Martha Roldán, Marthita voor de vrienden. Ik 
woon al heel mijn leven in de sector Totoril-
las, net buiten Guamote, en ben sinds enkele 
jaren vast in dienst bij Inti Sisa. Omdat ik 
graag en goed om kan met naald en draad, en 
omdat ik alle cursussen van het naaiatelier 
graag en goed doorlopen heb, werd mij des-
tijds gevraagd om onze naailerares Katy bij te 
staan in het atelier “Corte y Confección”. Ik 
ben er verantwoordelijk voor de productie 
van het artisanaat, dat niet enkel in het gas-
tenhuis maar naar het schijnt ook bij jullie in 
België verkocht wordt.  

Daarnaast spring ik regelmatig bij in de keu-
ken van het gastenhuis, vooral wanneer er 
grote groepen toeristen op bezoek komen. 
Van Liesbet en de andere vrijwilligers heb ik 
een aantal woordjes en zinnen in het Engels 
geleerd, en ik vind het leuk om af en toe een Koen en Arnoud op een zalig moment met de auto 

van Inti Sisa. 

Bruno op tocht. 



Het Fotoboek van Inti Sisa 

korte babbel te slaan met de toeristen, vooral 
met diegenen die helemaal geen Spaans (of 
Kichwa) spreken. 

In de zomer van dit jaar ben ik getrouwd met 
Moíses. Alle “compañeros” van Inti Sisa waren 
aanwezig op de bruiloft, net als Bruno, voor 
wie het de eerste keer was een echt traditio-
neel inheems trouwfeest mee te maken. Moí-
ses en ik verwachten momenteel ons eerste 
kindje, spannend! 

Zo, nu kennen jullie me wat beter. Ik hoop jul-
lie ooit te mogen ontmoeten in Guamote! 
Groetjes,  
Martha. 

 

BEZOEK KOEN EN ARNOUD 
Eind juli, nadat Koen een rondreis door Peru 
en Arnoud een werkbezoek in Colombia afrond-
den, trokken beiden naar Ecuador om er enke-
le weken in Guamote door te brengen. Voor de 
twee oud-vrijwilligers was het een bijzonder 
weerzien met het personeel van Inti Sisa en 
enkele vrienden in Guamote. Arnoud kon er 
bovendien met eigen ogen zien hoe zijn jonge-
re broer Bruno het er tegenwoordig van af 
brengt als vrijwilliger. 

Omdat Bruno het op dat moment erg druk had, 
vanwege het toeristische hoogseizoen en het 
vertrek van directrice Kelvi aan het begin van 
de zomervakantie, was alle hulp welgekomen. 
Koen en Arnoud staken de handen uit de mou-
wen in het gastenhuis, sprongen bij in de keu-
ken en op de uitstappen met toeristen en hiel-
pen met de selectie van kandidaten voor de 
vrijgekomen post van directeur van Inti Sisa. 

Wat hen beiden aangenaam verrast heeft, is de 
grote mate van betrokkenheid van het perso-
neel van Inti Sisa tijdens deze drukke periode. 
Iedereen stelde zich zo flexibel mogelijk op om 
de grote stroom toeristen op te vangen, de ad-
ministratie op orde te houden en van de jaar-
lijkse vakantiecursussen opnieuw een groot 
succes te maken. Dat solidaire gevoel en de 
gedeelde wil om steeds vooruitgang te boeken 
met het project maakt van het personeel van 
Inti Sisa een sterke ploeg. 

Het verblijf van Koen en Arnoud werd op een 
feestelijke manier afgerond. Tijdens de jaar-
lijkse kantonale feesten, met missverkiezing, 
optredens, parades en stierengevechten, wordt 
Guamote tien dagen lang ondergedompeld in 
een carnavalsfeer. Een uitgelezen gelegenheid 
om fantastische herinneringen aan vervlogen 
tijden op te halen... “Weet je nog, toen wij in 
Guamote zaten...?” 
 

Martha bij onze nieuwste naaimachine waarmee ze 

ook kan borduren - dank zij onze sponsors. 

Katy en Martha verkopen artisanaat. 

Evelyne, toerist Jonas, Bruno en Juanita voor  

haar huisje. 



 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

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: 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 
Voor NL: Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg. 

INTI SISA BESTAAT 10 JAAR 
BLIJF HET STEUNEN! 

En volg het goede voorbeeld van 
de eerste 30 zilveren en gouden 
leden.  

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!  

En indien u er nog niet toe geko-
men bent uw bank een vaste op-
dracht te geven is het beslist nog 
niet te laat! 

 

Voor € 5/maand 
ontvangt u de 
lidkaart 
‘miembro   
de plata’  
(zilveren lid-
maatschap). 
Waarop u dan 
allemaal 
recht hebt vindt u uitgebreid be-
schreven in de vorige nieuws-
brief. 

Voor € 10/maand ontvangt u de 
lidkaart ‘miembro de oro’ ( gou-
den lidmaatschap). 

Geef een doorlo-
pende opdracht 
aan uw financi-
ele instelling 
om maande-
lijks een vast 
bedrag te stor-
ten. Dit kan  
op bankreke-
ningnummer 
435-2099001-01 van Hubeje, Ko-
ninginnelaan 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 con-
tacten met instanties die ver-
antwoordelijkheid dragen in 
derdewereld ondersteuning, of 
kent u iemand die hierin geïnte-
resseerd is, laat het ons weten 
op intisisa.belgica@gmail.com. 
Erg bedankt! 

EN NOG DIT… 
Een tweede zoon voor kleuterleidster Alicia! 

Heuglijk nieuws! Ali-
cia, verantwoordelij-
ke van de 
“Prekinder”, haar 
echtgenoot Patricio 
en zoon Johann kon-
digen de geboorte 
aan van Matías. Een 
flinke zoon, zoals je 
kan zien op de foto.  
Proficiat Alicia! 

 

Nieuwe vloer  
in het atelier  
“Corte y Confección”! 

Nadat de vloer van de 
multifunctionele zaal 
eerder al onder handen 
was genomen, werd ook 
het naaiatelier voorzien 
van fonkelnieuw lami-
naat.  

Geen felblauwe Quick-
step, maar een donker-
bruine, warme en stijl-
volle “piso flotante” 
siert nu het klaslokaal 
van Katy, een hele ver-
betering ten opzichte 
van de ijskoude beton-
nen vloer voorheen. 

 

NOTEER NU REEDS: 
Zaterdag 27 februari 2010: Inti Sisa benefiet in Gent! 


