
MUY BUENAS DIAS! 
Afgelopen Paasvakantie reisde ik naar Ecuador. Drukke dagen. 
Maar toch, ik ben met een zeer goed en voldaan gevoel vertrokken 
uit Guamote. Ik vond het zelfs zeer jammer om (opnieuw) afscheid 
te moeten nemen. Alles heeft te maken met de zeer vruchtbare fun-
daciónvergadering die we hadden op “Goede Vrijdag” en waar en-
kele belangrijke knopen werden doorgehakt. Inti Sisa bestaat bijna 
20 jaar. In die tijd is er enorm veel veranderd: nieuwe onderwijswet-
ten, de opkomst van internet & GSM’s, schooltjes in de gemeen-
schappen die sluiten, vele kinderen die intussen in Guamote naar 
school gaan, de migratie, toerisme dat zijn weg vindt naar Guamote,
… Kortom: Inti Sisa mag in deze periode zeker niet stilstaan .  
In de dagen die aan de fundaciónvergadering voorafgingen, vonden 
er gesprekken plaats met het personeel & de vrijwilligsters. Daar-
naast brachten Victor Hugo en ik ook een bezoekje aan Padre Jo-
sé Miguel. Deze jonge pater in Guamote heeft heel wat plannen 
met de lokale radio en de jeugd en heeft een zeer goede kijk op de 
huidige stand van zaken in Guamote, op de evolutie van het dorp 
en de gemeenschappen en op de noden van de bevolking. Met al 
deze info in het achterhoofd, hielden we op woensdag vóór Pasen 
een zeer interessante personeelsvergadering, uiteraard voorafge-
gaan door een bordje cuy con papas. Alleszins, de info die tijdens 
deze vergadering genoteerd werd, zal de leidraad zijn om elk atelier 
onder de loep te nemen, deze verder te doen evolueren en plannen 
te smeden voor de toekomst. Er liggen dus heel wat werk en uitda-
gingen op de plank. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief!  
Manu 
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www.intisisa.org Verjaardagen worden ALTIJD gevierd in Inti Sisa. Hier Gayaneh tussen juffen Laura en Monica. 
Rarara: waar komt die rooie neus vandaan? 



Onze naaimachines doen het
 nog altijd heel g

oed bij het maken van 

artisanaat. 

De twee klassen samen. 

Hulp bij computerles in een gemeenschap 

ZEVEN MAANDENIN GUAMOTE 
Het was de eerste keer dat ik zonder mijn ouders 
ging leven, de eerste keer dat ik alleen een vliegtuig 
ging nemen en nog zoveel andere dingen die ik voor 
de eerste keer ging doen. Ik heb leren koken, mijn 
kleren leren wassen, brood en confituur gemaakt en 
zelfs dingen moeten leren waar ik nooit aan had ge-
dacht zoals een wc ontstoppen. Maar deze dingen 
had ik eender waar kunnen leren,   wat de mensen 
mij hebben aangeleerd niet. De kinderen hebben er 
bijvoorbeeld voor gezorgd dat ik meer geduld heb. 
Tijdens de gesprekken met de mensen van Guamote 
ben ik veel over hun cultuur te weten gekomen en 
hoe ze hier leven. Wat soms wel leidde tot een cul-
tuurshock voor mij. Mijn concept van tijd moest ik 
ook aanpassen hier. Na een maand was een busrit 
van 3 uur heel kort voor mij en normaal, maar in 
België had je mij niet snel kunnen overtuigen om zo 
lang te reizen. 

De reden dat ik een sabbatjaar wou nemen was in 
eerste instantie zeker niet om zoveel bij te leren. 
De laatste jaren van het middelbaar waren niet ge-
makkelijk voor mij en het een jaar rustig aandoen 
klonk heel aantrekkelijk. Ik wist ook niet goed wat ik 
wou gaan studeren en had gehoopt dat dit duidelij-
ker zou worden. Spijtig genoeg weet ik het nog al-
tijd niet, maar wat ik wel met zekerheid weet na 
het werken met kleuters is dat ik geen leerkracht 
wil worden. Het ligt zeker niet aan de schattigheid 
van de kindjes, want dat ontbreken ze absoluut niet. 
Streng zijn en gezag hebben blijkt  niet mijn sterk-
ste vak en de kinderen hebben dat zeer snel ont-
dekt. Het heeft mij wel doen beseffen hoe graag ik 
met kinderen werk. De opleidingen om met kinderen 
te werken zijn plotseling zeer aanlokkelijk. Ik ben er 
dus nog steeds niet uit wat ik wil gaan studeren, 
maar het heeft mij mogelijk wel een beetje dichter 
gebracht bij het maken van de beslissing. 

Ik heb op alle vlakken dus veel geleerd, maar spijtig 
genoeg heb ik hun niet zoveel kunnen helpen als ik 
wou. Mijn hulp begon zelf nutteloos te lijken, aange-
zien de leerkrachten het ook zonder mij zouden kun-
nen doen. Maar ik heb moeten beseffen dat dat niet 
meteen betekent dat mijn hulp zinloos is. Gelukkig 
zijn er de laatste weken ook wat veranderingen ge-
beurd. Vanaf nu ga ik 2 dagen in de week gemeen-
schappen helpen in de bergen en woensdag meehel-
pen met computerlessen geven. Volgens mij gaan ze 
mijn hulp daar meer kunnen gebruiken. Mijn laatste 
2 maanden gaan dus zeker nog voor wat afwisseling 
zorgen. 

Afwisseling is trouwens iets dat dit jaar zeer gemak-
kelijk heeft gemaakt voor mij. Ik heb het geluk ge-
had dat mijn ouders mij hebben bezocht en ik de 
rest van Ecuador heb kunnen ontdekken. Mijn broer 
is ook een maand komen helpen, wat carnaval nog 
toffer maakte. En een zus van een vriend doet toe-
vallig stage in Ecuador, waardoor ik nog eens kon 
afspreken en reizen met vrienden. Laura, de leer-
kracht die ik help tijdens de week, is ook een zeer 
goede vriendin geworden de laatste weken. We zijn 
net begonnen met dagelijks te gaan dansen in 
Guamote, wat de namiddagen nog toffer maken. Dit 

Gayaneh met de kleinsten in Educación Inicial 



alles heeft ervoor gezorgd dat het niet te repe-
titief werd en de laatste maanden nog zeer in-
teressant gaan zijn. 

Gayaneh  

INTI SISA: EEN NIEUW PERSPECTIEF 
- EEN NIEUWE DYNAMIEK  
Tijdens de fundaciónvergadering werd al snel 
duidelijk dat het ook voor Inti Sisa hoog tijd is 
om zich te herbronnen: de cursussen, waarvan 
computer en snit & naad al bijna 20 jaar be-
staan, lokken niet meer zo veel cursisten als 
vroeger. De studenten zijn tijdens de huiswerk-
begeleiding meer geïnteresseerd in hun huis-
werk gewoon te downloaden van internet en in 
sociale media als facebook en youtube. Nooit 
waren er meer leerlingen en studenten in de 
scholen van Guamote centrum, maar ook nog 
nooit lag het onderwijsniveau er zo laag. Hier 
zijn verschillende verklaringen voor: meer scho-
len zijn verplicht de deuren te sluiten in de ge-
meenschappen, meer kinderen trekken dus naar 
de scholen in Guamote, vele kinderen leven in 
éénoudergezinnen omdat de papa vaak weg 
werken is op migratie,… De armoede in de ge-
meenschappen is dus nog steeds vrij hoog. De 
nieuwe onderwijswet is niet slecht, maar wordt 
nog lang niet toegepast hoe het hoort. Onze 
peuterklassen halen nog wél een goed niveau en 
hebben een zeer goede naam in Guamote, al 
moeten we er waakzaam voor blijven dat onze 
goede leerkrachten zich niet laten verleiden tot 
de hogere lonen in de publieke scholen. Ook 
hier is misschien een soort beloningssysteem, 
afhankelijk van de evaluatie, aangeraden. 

Er ligt dus heel wat werk op de planken in 
Guamote om nog meer dan vroeger tegemoet te 
komen aan de huidige problematieken. Inti Sisa 
laten herbronnen en het personeel motiveren 
om mee te gaan in deze vernieuwingen, vergt 
een zeer goede coördinatie. Vandaar dat de le-
den van de fundación de moeilijke maar moedi-
ge beslissing genomen hebben om onze huidige 
coördinator, Victor Hugo Alcoser, te bedanken 
voor zijn bewezen diensten en inzet voor Inti 
Sisa. Er is nood aan gemotiveerde, jongere 
krachten en deze hebben we niet ver moeten 
zoeken. Eve Gielis en Tom Schelstraete, beiden 
in Inti Sisa ooit gestart in educatie en momen-
teel de “managers” van het gastenhuis in 
Guamote, hebben de voorbije jaren in dit gas-
tenhuis een nieuwe wind doen waaien. Het per-
soneel zorgt voor veel meer kwaliteit dan vroe-
ger, er heerst een prima sfeer, ze zijn enorm 
zelfstandig en bereid om uit hun foutjes te leren 
en blijven vernieuwen.  Beiden zijn de geknipte 
personen om de coördinatie van het educatief 
centrum op zich te nemen 

Manu 

Plezant is het er wel... 

Op bezoek bij Steven en zijn jongerenproject. 

Het Fotoboek van Inti Sisa 

Toch echt niets boven een goeie puzzel!  



 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

BLIJF INTI SISA STEUNEN! 
Voor € 5/maand 
ontvangt u de lid-
kaart ‘miembro de 
plata’  
(zilveren lid-
maatschap  

Voor € 10/
maand ont-
vangt u de lid-
kaart ‘miembro 
de oro’ ( gou-
den lidmaat-
schap),  

Maak uw keuze en 
geef een doorlo-
pende opdracht 
aan uw financi-
ële instelling om 
maandelijks een 
vast bedrag te 
storten. Dit kan 
op bankreke-
ningnummer 
BE43 4352 
0990 0101   
van Hubeje, Ko-
ninginnelaan 141 te 1030 Brus-
sel,  BIC: KREDBEBB, met ver-
melding van ‘Ecuador, nr. 
711’.  Dit levert u ook een fis-
caal attest op. Heel erg be-
dankt! 

Nieuwe CD van Ahtina de Inti 
Sisa, de muziekgroep van Inti 
Sisa, opgenomen tijdens hun 
rondreis in België. 

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  

DANKUWEL VICTOR HUGO 
DANKUWEL TOM & EVE 
Bijna 20 jaar is het lot, de visie en de inzet van Victor Hugo 
Alcoser verbonden met Inti Sisa. 

Bedankt aan Victor Hugo die mee de belangrijke keuzen van 
het begin gemaakt heeft. Samen met Esther de Groot, Taita 
Nico Tambo en Juanita Muñez maakten ze de keuze te begin-
nen met een vormingscentrum in Guamote zelf, voor alle be-
woners van de stad en de omringende gemeenschappen die 
zich wilden vormen.   
Bedankt aan Victor Hugo die sinds het begin van de Fundación , 
mee in het bestuur zat.  
Bedankt aan Victor Hugo die met pedagogische visie de verant-
woordelijkheid over het centrum overgenomen heeft in januari 
2012.  
Bedankt aan Victor Hugo die met enthousiasme het hele proces 
van aanpassing en erkenning van Inti Sisa gedragen heeft, vol-
gens de nieuwe Opvoedingswet in Ecuador. Op zijn initiatief 
werd de nieuwe Educacion Inicial opgesplitst in twee klassen 
en werden verschillende van onze lokalen vernieuwd en verf-
rist. 

Bedankt aan Eve Gielis en Tom Schelstraete die als vrijwilliger 
voor Inti Sisa vertrokken zijn naar Ecuador in 2011, resp. 2013. 
Bij de overname door Ecole Viajes van het gastenhuis kregen 
zij verantwoordelijkheid in deze nieuwe structuur, maar bleven 
ze met sympathie kijken naar het vormingscentrum en meehel-
pen waar het kon.  
Bedankt aan  Eve en Tom  die na gesprekken met het bestuur 
van de Fundación aangenomen hebben de coördinatie van het 
vormingscentrum op zich te nemen. Op weg naar 20 jaar Inti 
Sisa Guamote biedt dit heel wat nieuwe perspectieven. We zijn 
bovendien erg blij dat de samenwerking  met  “Art Guesthouse 
Inti Sisa” en het personeel een nieuwe dynamiek krijgt. 

INFORMATIEBROCHURE 
VOOR VRIJWILLIGERS 
Op zijn laatste reis naar Ecuador 
bezocht Manu ook de Casita Bel-
ga in Guyaquil, waar sinds vele jaren 
Belgische stagiairs onderdak vinden 
voor een stage van enkele maanden 
bij een of andere organisatie in 
Guayaquil. 
Dit bracht ons op het idee de moge-
lijkheid om in Inti Sisa stagiairs aan 
het werk te zetten te activeren. Eve 

en Tom waren er meteen voor gewonnen. 
Om juiste informatie te brengen over onze mogelijkheden publi-
ceerden we een eenvoudige brochure. Die kan je eenvoudigweg 
downloaden op de site van Inti Sisa op de pagina over de vrijwil-
ligers: http://www.intisisa.org/IS2013/NL/vrijwilligers.html. 
Je vindt er alle informatie over Inti Sisa, over de mogelijkheden 
voor stagiairs (en vrijwilligers) en over de te volgen procedure voor 
wie geïnteresseerd is. 
 

 


