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NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Dag Inti Sisa vrienden,
Vorige zomer werd er opnieuw heel druk gereisd tussen België en
Ecuador. Er was een groepsreis met 25 jongeren tussen 15 en 70
jaar! Het hoogtepunt was zeker het verblijf in Guamote en in vier
comunidades én de opening van de nieuwe multi-functionele zaal
van Inti Sisa II met het doopfeest van Andrés (zoontje van Esther
en Victor Hugo) en Johann (zoontje van Alicia, de verantwoordelijke van ons kinderparadijs en Patricio).
De algemene vergadering van de Fundación Inti Sisa benoemde
Nora Alcoser als gedelegeerde directrice van het centrum. Meer
en meer wordt Inti Sisa een centrum waarvoor de mensen van
Guamote en omstreken, indigenas en mestiezen, zelf de verantwoordelijkheid opnemen. Esther zal de coördinatie van het centrum
en van de toeristische aanbiedingen blijven waarnemen, ook zal ze
een deel van haar tijd in het VIC in Quito doorbrengen.
Daarna kwamen Esther en Andrés voor enkele weken naar België. Manu en Ewoud beëindigden hun activiteit in Guamote. En
Karin Vennix uit Tilburg vertrok voor twee jaar om mee te werken
met Inti Sisa.
Over dit alles en nog veel meer lees je op de volgende bladzijden
van deze overvolle nieuwsbrief. Groetjes en heel veel dank voor jullie sympathie en inzet.
Greta & Philip
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Het doopfeest van Andrés en Johann in de nieuwe zaal van Inti Sisa II. Het kazuifel van
Philip werd gemaakt door de verantwoordelijke van ons naaiatelier Luz Marie.

INTI SISA
Tijdens de voorbije zeven maanden is er heel wat
gebeurd in Guamote! De voorbouw met ludotheek
en audiovisuele zaal van INTISISA II is afgewerkt.
De achterbouw met gastenkamers vordert traag
maar goed, zodat vanaf januari 2003
leraars,studenten en bezoekers er kunnen
overnachten.
In juli reisden Greta en Philip met een groep van
25 man af naar Ecuador. Elk van hen had een
grote doos van 30 kg. materiaal mee: handdoeken,
dekbedden, zelfs mooie gordijntjes ontbraken
niet! Het was een ware bedoening daar aan de
balie in Zaventem en in Quito! Bedankt Iberia voor
de faciliteiten en de goodwill!
Speelzaal
In ons kinderparadijs is het leuk spelen. Er is heel
wat materiaal bijgekomen: een pingpongtafel, een
tafelvoetbalspel. Er hangen schommels aan de
houten balken… Vandaar dat we deze zaal optimaal willen benutten.
In november ging onze nursery/prekinder
(kinderen vanaf 4,5 jaar) van start. In de namiddag komt er begeleiding bij huistaken en daarna
vrij spel, voor de kinderen terug naar huis gaan.
Op vrijdagnamiddag is er naar traditie filmforum
voor de allerkleinsten.
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Audiovisuele zaal Mgr. Leonidas Proaño
Op 4 oktober kwam Patrick Swartenbroekx van de
VRT onze zaal uitrusten met een klankinstallatie,
een projector, een grootbeeldscherm, een mengtafel, microfoons en spots… Prachtig!!! We zullen
nu ook filmforum voor jeugd en volwassenen en
sociale events kunnen organiseren. Bedankt Patrick!!!
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Het Fotoboek
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Inti Sisa I
In de lokalen van Inti
Sisa I draaien onze
ateliers computer, snit
en naad, en Engels op
volle toeren. Het lokaaltje waar vroeger
de ludotheek was ingericht, is nu een boekenwinkeltje en biblio-

Karin Vennix in haar toekomstige

theek.

GRACIAS MANUCHO
Na zich twee jaar volledig te hebben ingezet voor
INTI SISA heeft Manuel COONE beslist om terug te
keren naar ons Belgenlandje, naar zijn familie,
vrienden en schooltje, waar hij in september opnieuw is begonnen als leerkracht, met veel verhalen en ervaringen rijker, die hij nooit meer zal
vergeten. Zijn leerlingen zullen aan zijn lippen
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hangen als hij vertelt hoe hij Ecuadoraanse leerkrachten didactisch materiaal heeft leren maken
en hoe hij de speelzaal inrichtte, over zijn avonturen op de brommer en in de communidades, over
het leven van de Indigena en over de sympathie en
de oprechte eenvoudige dank die hij mocht ondervinden van deze eenvoudige mensen. Wie zal er
speciaal voor hem in België cavia klaarmaken? De
INTI SISA-ers praten nog heel vaak over jou, over
je gevoel voor humor en je enthousiasme. Karnaval komt er aan en wat moeten de Guamoteños nu
zonder jou, Manu?
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Het voorbije jaar heeft Ewoud DE SMEDT het
toerisme-luik op poten gezet! Hij stippelde trips
te paard en per fiets uit en gaf vorming aan jonge
gidsen.
Ewoud, van harte dank voor je werk. Om van
niets, iets te maken, is veel doorzettingsvermogen
nodig! Mocht je ooit nog eens Ecuadorkriebels
krijgen, dan kom je toch eens langs, hé!

WELKOM KARIN VENNIX
Begin oktober is Karin met veel enthousiasme vertrokken richting Ecuador, naar Guamote! Karin zal
gedurende twee jaren onze peuter- en kleuteropvang helpen uitbouwen. Zij wordt ook de gastvrouw in ons gastenhuis en begeleidt je op een
toer te paard of per fiets. Het werk van Manu en
Ewoud zal dus zeker verder gezet worden.

De groep van
Bedankt, Karin dat je je belangeloos wilt inzetten
Inti Sisa op
voor gelijke kansen en onderwijsmogelijkheden

van deze Ecuadoraanse gemeenschap!

GEBOORTEN
In februari werd onze Alicia moeder van Johann.
En op 13 april werd Esther moeder van Andrés.
Johann en Andrés werden op 21 juli gedoopt in de
multifunctionele zaal van INTI SISA II. Manu werd
peter van Johann en Greta meter van Andrés.
Willo aan het klan
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Deze doopviering werd voorgegaan door Philip en
was zo origineel dat de Guamoteños er nog steeds
over praten. De Belgische groep van 25 zongen
een prachtig MAGNIFICAT, nu het lievelingslied
van Dresje. Na de doop werd er heel wat gedanst
en plezier gemaakt.

FINAL TOUCH
Malou en Bert komen vanaf eind november een
handje toesteken in INTI SISA. Zij waren er reeds
met de vorige groepsreis, drie jaar geleden, maar
deze keer blijven ze voor drie maanden. Zij zullen
onze Juanita en Encarnacion lekker leren koken en
proper schoonmaken. Verder rekenen wij erop dat
Bert en Malou, all-round man en vrouw, onze patio
Groetjes van Esther,
Victor Hugo en Dresje (7 maand)

in het groen zetten, onze keuken en de gastenkamers een
kleurtje geven en de boel verder inrichten. In de volgende
nieuwsbrief zullen we hun belevenissen kunnen lezen.
Wij wensen jullie goede moed en danken jullie alvast!

E-mail :
intisisaguamote@yahoo.com

Een dak

INTI SISA IN QUITO
Zoals men reeds kan opmerken draait het educatief centrum
INTI SISA in Guamote op volle toeren! Maar nu heeft het
centrum nog onvoldoende eigen middelen en inkomsten om
hun lokale mensen uit te betalen en de infrastrustuur te
onderhouden. De steun uit België om de lonen van
medewerkers en de kosten van de infrastructuur te
financieren, is tot vandaag nog steeds nodig en het projekt is
er op aangewezen. Om toch een lokale vaste inkomstenbron
te hebben in de toekomst heeft de Belgische vzw De
Vrienden van Shalom besloten om het VIC (Vlaams
Internationaal Centrum) aan te kopen in de hoofdstad. Deze
bed & breakfast werd tot dan toe beheerd door Ivo Belet, die
teruggekeerd is naar zijn familie in België.
Het VIC heeft 8 kamers met privé badkamer en ligt in een
gezellige buurt met leuke restaurantjes en cafeetjes op een
kwartiertje van de luchthaven. Het VIC wordt druk bezocht
door Belgische coöperanten, toeristen en trekkers die een
gezellige slaapgelegenheid zoeken. De winst van het VIC zal
gebruikt worden om INTI SISA in Guamote te steunen.
Verder is het VIC ook belangrijk om van daaruit het toerisme
-luik van INTI SISA te Guamote te promoten.
Esther DE GROOT heeft de verantwoordelijkheid van het VIC
op zich genomen, maar blijft uiteraard nog van dichtbij
betrokken in de verdere ontwikkeling van het centrum in
Guamote, zij het iets meer van op afstand.
Door de aankoop van het VIC is het hele projekt van INTI
SISA geconsolideerd en vergroot!

boven het
hoofd…

Om het dak van Inti Sisa II in
Guamote te kunnen afwerken
zoeken we dringend sponsors.
Doe je mee?
Stort € 25 of € 50 of € 100 als
kerstgeschenk op bankrekening
nummer 310-0957116-06 van de
vzw Vrienden van Shalom/
Amigos de Shalom,
te 1082 Brussel, met vermelding
‘Kerst Guamote’

Website

U kan het VIC telefonisch
bereiken op het
nummer:
00 – 593 – 22 – 235.336
Adres:
V.I.C.
Señora Esther DE GROOT
Rabida 403 – 417 y Niña
Quito (Ecuador)

Wilt u Inti Sisa helpen?
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’.

Voor meer informatie met
betrekking tot het projekt kan u
terecht op onze website:
www.intisisa.org

Contactadres: Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: huis.shalom@skynet.be

Taita Nico, vicepresident van Inti
Sisa en Jactamishi (catechist) zegent de aanwezigen en de nieuwe
zaal Mgr. Proaño van Inti Sisa II.
Terzelfdertijd geeft hij ook zijn
zegen aan ieder van ons, en jullie
families en wenst hij u in naam
van alle medewerkers van Inti Si-

