
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Voor we binnenkort zelf opnieuw met een groep op inleefverblijf 
naar Ecuador vertrekken willen we jullie graag op de hoogte hou-
den van hoe het met Inti Sisa gaat. Eind vorig jaar keerden ver-
schillende oud-vrijwilligers terug naar Guamote: Steven, met zijn 
vrouw Belle,  Liesbeth met haar man Sam en ook Lieve. Ze wer-
den er - wat dacht je wel - met open armen ontvangen. Begin dit 
jaar konden we Suzann sturen, als stagiaire van de Artevelde ho-
geschool in Gent. Ze was er getuige van het ontstaan van een bij-
zonder kunstwerk, de muurschilderingen op de lichtschacht  in de 
woonkamer van het gastenhuis, onder leiding van kunstenaar Pablo 
Sanaguano. Eind mei vertrok Eve Gielis naar Guamote. Zij ver-
bleef en werkte reeds in Costa Rica en reisde al door Ecuador. 
Zij wordt de nieuwe vrijwilligster voor het toerisme, na het voortijdig 
ontslag van Gijs. Ondertussen combineerde Laus meesterlijk vor-
ming en toerisme. Heel veel dank en waardering! 
Inti Sisa bestaat nu 12 jaar. Hoog tijd om eens het geheel van de 
activiteiten en ateliers door te lichten naar de toekomst toe. Er zal 
werk aan de winkel zijn voor de Fundaciónvergadering in juli, waar 
Manu Coone voor de eerste keer ook zal aan deelnemen. 
In tijden van economische crisis, waar de toeristen niet altijd zo ge-
makkelijk ons comfortabele gastenhuis vinden  blijven we rekenen 
op uw trouw, goede lezer en supporters! Bedankt voor alle hulp! 
Nog tips nodig om te helpen? Kijk op de laatste bladzijde. 
Greta en Philip 
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Bezoek van Steven, Belle en Lieve in Guamote. Een kiekje met de hele ploeg van Inti Sisa: Luis 
Ivan, Clemente, Lazaro, Marta, Laus (recht), Encarnación, Gijs, Katy (recht), Lieve, Steven, Wilo, Alicia 
en Juanita. 



 

 

BRIEF VAN CLEMENTE 

INTERCULTURALITEIT 

Inti Sisa is een intercultureel centrum waarin 
inheemsen, mestiezen en Europeanen op alle 
niveaus samenwerken. In Ecuador wordt er 
heel wat nagedacht en gediscussieerd over 
interculturaliteit. Tot voor kort ging de aan-
dacht bij de inheemsen sterk naar het terug-
vorderen van de rechten en de kwaliteit van 
de inheemse gemeenschappen en nationali-
teiten. Hoe keek Mgr. Leonidas Proaño daar-
naar? Voor hem is cultuur niet zozeer een 
kwestie van kennis, maar een dynamisch pro-
ces van omvorming  en uitwisseling tussen de 
volkeren. Zoals volkeren verschillend zijn, 
zijn ook de culturen verschillend en men kan 
niet spreken van een perfecte cultuur, maar 
van culturen in ontwikkeling. Het komt er dus 
op aan onze horizon te verruimen en aan-
dacht te hebben voor de eigenheid van elke 
cultuur: de inheemse volkeren en nationali-
teiten, die van de afro ecuadoranen, van de 
mestiezen en ook de culturen van de wereld. 
Interculturaliteit betekent dus open zijn voor 
de dialoog tussen de samenlevingen, opkomen 
voor de rechten  en de verantwoordelijkhe-
den van elke persoon, het samenleven bevor-
deren op een wijze die recht doet aan de ver-
schillende groepen, elke achterstand, veroor-
zaakt door discriminatie, racisme, of alles 
wat afbreuk doet aan de menselijke waardig-
heid. Het betekent zich bekeren tot een ech-
te wereldburger, met een duidelijke identi-
teit, een in de verscheidenheid.  

Clemente Asadobay, 
directeur van Inti Sisa 

JANNETH 

Hallo! Ik kom me even voorstellen. Mijn naam 
is Janneth en ik ben 22 jaar oud. Ik ben een 
echte Guamoteña. Ik ben getrouwd met Da-
vid, die buschauffeur is. Hij rijdt vooral tus-
sen Guamote en Riobamba, maar ook naar de 
comunidades. Samen hebben we 3 dochters. 
De jongste, Lesley, is 2 jaar oud en komt vaak 
mee naar Inti Sisa. Soms verovert ze echt de 
harten van de toeristen terwijl ik aan het 
werk ben. Toen Marta zwanger werd hielp ik 
voor het eerst mee in Inti Sisa om de maaltij-
den voor de kinderen te bereiden.  Mijn doch-
ter maakte zelf deel uit van de peuterklas van 
Alicia. Het was mijn eerste werk. Sindsdien 
ben ik bij Inti Sisa kunnen blijven werken en 
dit vooral in de weekends. Ik help mee in het 
onderhoud en ben vrij handig en creatief in 
de keuken, met oog voor elk detail. De toeris-
ten weten mijn maaltijden te appreciëren. De 
ervaring voor het koken kreeg ik mee van 
mijn moeder met wie ik jaren op straat hielp 

Op bezoek bij Encarnita: Hoge gasten krijgen cuy! 

Back in Guamote: Liesbet en Encarnita - Steven en Luis Ivan 
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Kerststoet met de kinderen van de prekinder 



koken. Ook nu nog kook ik tijdens de marktdag 
op donderdag voor ons huisje in Guamote. Ik 
werk zeer graag voor Inti Sisa en doe steeds 
mijn best om de toeristen een uitstekend ver-
blijf te garanderen!  

WITTEBROODSWEKEN IN 
GUAMOTE 

December 2010, oud-vrijwilligers Steven en 
Liesbet en hun kersverse eega’s Belle en Sam 
ruilden het barre, Belgische winterweer in voor 
het zonnige Ecuador. Beide koppels planden 
een bezoek aan Inti Sisa en de omliggende ge-
meenschappen. Het was een leuk en feestelijk 
weerzien met de personeelsleden. Zowel Ste-
ven als Liesbet ontmoetten de directeur Cle-
mente  voor de eerste keer en namen ruim de 
tijd om kennis met hem te maken. Gezellig 
samenzijn in Inti Sisa kan natuurlijk niet zon-
der samen te eten. De traditionele kerstdis 
werd omgeruild voor een heerlijke cavia met 
pindasaus en aardappelen, een traditioneel 
feestmaal uit de Andes.  

Geen versierde dennenbomen, maar wel le-
vensechte kersttaferelen en knallend vuurwerk 
kleurden kerst. De kinderen uit de gemeen-
schappen werden uitgedost als Maria en Jozef, 
een herder of een koning en paradeerden op 
vrolijke muziek door het dorp, vergezeld van 
ezels en schapen. Beide koppels bezochten de 
gemeenschappen met de vrijwilliger Laus en 
de computerleraar Wilo. Overal werden ze met 
open armen onthaald en deelden in naam van 
Inti Sisa snoepgoed uit aan de kinderen. 

Het werd een onvergetelijk weerzien en een 
bijzondere, kleurrijke en zonnige kerst.  

EEN MUURSCHILDERIJ IN HET 
GASTENHUIS VAN INTI SISA 

Op de foto’s zie je het reeds groeien. Meer de-
tails volgende keer. 

VERSCHUIVINGEN  
OP HET VRIJWILLIGERSFRONT 

Begin dit jaar hakte Inti Sisa een moeilijke 
knoop door en werd de samenwerking met Gijs 
Koopmann, die als vrijwilliger meedraaide in 
het toeristische luik van het project, vroegtij-
dig beëindigd. Hoewel Gijs zijn beste beentje 
heeft voorgezet en er alles aan heeft gedaan 
om bij te dragen tot de verdere professionali-
sering van de werking van Inti Sisa, verliep de 
verstandhouding met de lokale staff steeds 
stroever. Zijn aanpak – recht-door-zee, zowel 
naar personeelsleden, andere vrijwilligers als 
toeristen toe – viel niet langer te rijmen met 
de manier van leven en werken in Inti Sisa.  

Kunstwerk in wording 

Onze nieuwe vri
jwilliger toerism

e Eve Gielis 

Kinderen 

leren  
hun eigen 

kunstwerk 

maken 
onder leiding 

van een 

kunstenaar. 

Het Fotoboek van Inti Sisa 



 

 

 

 

 

         
 

Wilt u Inti Sisa helpen? 
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer BE71 

8508 3021 0769 van Inti Sisa Bélgica, te 1651 Lot (BIC 

Nr.:SPAA BE 22). 

Indien je een fiscaal attest verlangt (voor stortingen vanaf € 30) 
kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer BE43 
4352 0990 0101 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 
Brussel,  met vermelding van ‘Ecuador, nr. 711’ (BIC Nr.: KRED 
BE BB). 
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 

INTI  SISA  BESTAAT  12  JAAR 

BLIJF HET STEUNEN! 

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!  

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

voor de Algemene 
Vergadering van 
INTI  S ISA  
Bélgica 

- een gratis 
o v e r n a c h -
ting in het 
gastenhuis 
van INTI SI-
SA 

- een gratis 
begeleid bezoek aan een india-
nengemeenschap 

- een trimestriële nieuwsbrief 

Voor € 10/maand 
ontvangt u de lid-
kaart ‘miembro 
de oro’ ( gouden 
lidmaatschap), 
met alle bovenge-
noemde voordelen 
én 2 gratis over-
nachtingen in Inti 
Sisa. 

Maak uw keuze en geef een door-
lopende opdracht aan uw finan-
ciële instelling om maandelijks 
een vast bedrag te storten. Dit 
kan op bankrekeningnummer 435
-2099001-01 van Hubeje, Konin-
ginnelaan 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! 

We zijn Gijs dankbaar voor zijn inzet en de veranderingen 
die hij heeft teweeggebracht. 

Het stopzetten van de samenwerking met Gijs zorgde er-
voor dat Laus, onze andere vrijwilliger in Guamote, plots 
óók moest meedraaien in het gastenhuis, terwijl hij eigen-
lijk was aangeworven als vrijwilliger voor het educatieve 
luik van het project. Om Laus snel te kunnen ontlasten, 
werd op zoek gegaan naar een nieuwe vrijwilliger. Op 29 
mei vertrok Eve Gielis naar Guamote om er, voor minstens 
18 maanden, mee te helpen in Inti Sisa.  

Eve is 26 jaar, afkomstig uit Retie, en maakte reeds uitge-
breid kennis met Latijns-Amerika. In 2005 werkte ze 5 
maanden als vrijwilligster in een opvangcentrum voor wil-
de dieren in Costa Rica. Tussen maart 2009 en augustus 
2010 reisde ze met de rugzak van San Diego naar Ushuaia, 
en sloot ze haar reis af met vijf maanden vrijwilligerswerk 
in een opvangcentrum voor wilde dieren in Bolivië. De ko-
mende maanden ruilt ze de wilde dieren in voor het gezel-
lige en gastvrije casa de huespedes in Guamote… Welkom 
Eve, en heel veel succes gewenst in Inti Sisa!   

SONIDOS DEL ECUADOR 

Deze zeer gevarieerde cd werd helemaal opgenomen in Ecuador. 
Je kunt er een zevental nummers beluisteren die werden ge-
speeld en gezongen door de muzikanten van ons atelier voor 
a u toc h to ne muziek o.l.v. Lazaro en gastleraar Patricio 

Cujano, afgewisseld met instrumentale en 
gezongen stukjes, verzorgd door leerlingen 
en leerkrachten van het San Gabrielcolle-
ge in Quito. De winst van deze fijne cd 
gaat integraal naar ons vormingscen-
trum. Je kunt bestellen door € 13 (incl. 
verzending) te storten op bankrekening 
nummer 310-0957116-06 van de vzw 
Vrienden van Shalom te 1082 Brussel. 

Stuur voor het gemak van de administratie 
e e n  b e v e s t i g i n g s m a i l t j e  n a a r  i n t i -

sisa.belgica@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help ons onze kosten verlagen: stuur ons (intisisa.belgica@ 
gmail.com) uw mailadres en krijg in het vervolg een digitale 
nieuwsbrief i.p.v. een papieren exemplaar. 


