Ecua-ditoriaal
Dag Inti Sisa vrienden,

NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Dit nummer van Ecua-ditoriaal krijgt u bij het begin van een nieuw
jaar. In naam van ons Inti Sisateam wensen we u vrede en alle goeds.
De grote kuis van Inti Sisa begon vorig jaar al in juni. Want de
Hermanita en Padrecito werden opnieuw verwacht. Dit maal zonder groep, dus met een zee van tijd om alles te bekijken en iedereen
te woord te staan. Het bezoek begon in Otavalo met een teambuildinguitstap. Voor verschillende medewerkers was het hun eerste
bezoek aan dit toeristisch stadje. We kochten er met Lazaro een
hele goeie charanga en een zampoña voor het nieuwe muziekatelier.
In Guamote kon Greta, zoals vurig verwacht, Inti Sisa III - gedoopt
tot ’Casa del Intercambio Cultural’ - inslapen en genieten van de
allereerste warme douche. Zalig! Welkom toeristen!
Ondertussen is Steven - na een prachtig afscheidstuinfeest in
Dadizele naar Guamote vertrokken en is er meteen begonnen alle
spleten tussen deuren en vensters met silicone dicht te spuiten. Zo
iets hadden onze werklieden daar nog nooit gezien. Leen Hanssens organiseerde in Karreveld (Brussel) een smakelijke pastadag
om het didactisch materiaal dat ze wil meenemen op haar nakende
reis te financieren. Het was de gelegenheid om onze gloednieuwe
video ‘Ecuador, een land als (g)een ander’ te presenteren.
Tot binnenkort, op de Fiesta de Carnaval in Brussel. (20 februari)
Greta & Philip
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Muziekleraar in spe, Lazaro, op zoek naar een zampoña op de markt van Otavalo.
Lazaro is de zoon van Taita Nico. Hij is de handige harry van het bouwteam en nieuwe
concierge van Inti Sisa, in vervanging van zijn vader, die verantwoordelijk wordt voor
de public-relations naar de indigenagemeenschappen.
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Ik had gepland om na zes jaar eindelijk eens terug
Kerst en Nieuwjaar thuis te vieren. Ik kreeg echter
onverwacht de kans om ons laatste atelier op te
richten, het lang gedroomde folkloristische Andesmuziekatelier voor de inheemse jeugd, en die kans
mag ik niet laten voorbij gaan. Victor Hugo maakt
ondertussen gebruik van de reeds een maand durende staking van de leerkrachten, om onze paardentrips en mountainbike tours aan de kratermeren van Atillo te organiseren, want de eerste contacten met de reisbureaus zijn positief en ons gastenhuis is bijna af. Onze bedoeling is de opbrengst
van het gastenhuis en de activiteiten te gebruiken
voor de uitbetaling van de lonen van onze lokale
werknemers, en dat zijn er ondertussen al tien.
Ik wil jullie oprecht danken voor jullie steun het
voorbije jaar! Jullie zouden me niet geloven als ik
vertel hoe hard ik die nodig gehad heb! Ik draag
jullie allemaal in mijn hart en hoop jullie in 2004
terug te zien!

Steven en Taita

Nico

EEN NIEUW ATELIER
Naast het computeratelier, Snit- en Naad en het
Kinderatelier wordt in januari gestart met een
nieuw atelier: Folkloristische Andesmuziek.
De Belgische Technische Coöperatie keurde in november 2003 dit microprojectje goed en bijgevolg
werden in december de instrumenten aangekocht
en de inschrijvingen aangekondigd. Dit atelier
gaat van start met twee leerkrachten: de eerste is
onze eigen Làzaro en de tweede is een professionele en pedagogisch opgeleide leerkracht die gedurende het jaar onze Làzaro zal opleiden zodat
hij het daarna alleen aankan.

Kinderen van Chacasa met hun
kerstgeschenken van Inti Sisa

In het Inti Sisa naaiatelier.

In ons naaiatelier ging de productie van artisanaat
van start. We begonnen met een pennenzakje van
ponchostof. De pennenzakjes zullen in België verkocht worden. De opbrengst gaat naar de comunidad Mayorazgo waar de ponchostof geweven
wordt, naar de inheemse vrouwen die de pennenzakjes maken en naar het centrum. Zo kunnen we
onze leerkracht Katty uitbetalen, nieuw materiaal
aankopen en vaste kosten betalen.
Met ons toerismeatelier organiseren we paardentrips en mountainbike tours rond de kratermeren
van Atillo. Een bezoek aan INTI SISA met overnachting wordt gecombineerd met o.a. een bezoek aan
de inheemse gemeenschappen, zodat men kan
zien hoe deze mensen er wonen en werken.
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“Elders in Ecuador maakten we kennis met de toeristische paradijzen. Jij leerde ons in Guamote en
INTI SISA een stukje van het ware leven in Ecuador
kennen. Hartelijk dank daarvoor!” was het commentaar van Geert en Tinne Janssens na hun bezoek in november 2003.
Mountainbiketour rond de meren van Atillo

Steven en Karin
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Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal maanden geleden van start gegaan. Dit betekent én een
nieuwe groep van 17 kindjes in de Prekinder én elke middag een volle aula tijdens de huiswerkbegeleiding!
De kindjes krijgen elke dag huiswerk mee. Dit kan
bijvoorbeeld zijn het plakken van rijstkorrels op
een kleurplaat, maar uiteraard besteden we ook
veel aandacht aan hygiëne zoals handjes wassen
en tandjes poetsen en smeren we de schrale wangetjes in met crème.
Elke vrijdag gaan we met de kindjes op uitstap in
het dorp. Al zingend gaan we dan op weg naar het
stadion, trekken volle aandacht als we de trein
passeren, nemen we wat lekkers mee en laten de
kinderen ravotten in het gras. Dit schooljaar werken we met 17 kindjes. De helft is inheems en de
helft is mesties. Voor hen met weinig finantiele
middelen geeft INTI SISA een studiebeurs. De
maandelijkse bijdrage is 8 $ (inclusief de materialen, hapjes en drankjes).
Voor de huiswerkbegeleiding is er een vast groepje
ontstaan dat elke middag staat te popelen om
huiswerk te komen maken. Daarnaast komen er
regelmatig kinderen en volwassenen gebruik maken van de bibliotheek. Ze komen met specifieke
vragen over wiskunde, scheikunde, Engels… Soms
loopt het tot 30 personen per namiddag. De meesten komen van Guamote zelf, maar steeds meer
komen ze van ver en moeten dan nog anderhalf
uur terug naar huis lopen!
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‘Close the gap’!
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Sinds juli woon ik al in INTI SISA III met zijn gezellig salon, zeer goede uitgeruste keuken en prachtige uitzichten vanaf het dakterras. De bouw gaat
vooruit! We zijn flink bezig op de eerste verdieping om de 6 kamers zo snel mogelijk af te maken.
Binnenkort komt er een kachel en zullen wij en
onze gasten geen kou meer hoeven te lijden. Afgelopen jaar heb ik regelmatig een paardentrip of
een uitstap naar een comunidad georganiseerd,
met zeer tevreden toeristen. Vanaf het voorjaar
zullen we U dan ook een mooie kamer en een lekker ontbijtje kunnen aanbieden… want het einde
van de bouw komt in zicht!
Zoals elk jaar gaan we ook kerstpakjes afgeven in
de gemeenschappen waar we mee samenwerken.
En uiteraard houden we een kerstfeestje samen
met de collega’s! Vanuit Ecuador wenst INTI SISA
U het allerbeste voor het Nieuwe Jaar!

Het INTI SISA team stelt zich voor…
Dag, ik ben Geovany, de computerleraar. Ik groet
U vanuit Guamote. Ik hoop dat U zult genieten van
de eindejaarsperiode en dat het volgend jaar U
veel goeds zal brengen. Ik zal U wat vertellen over
de computercursussen. Het eerste wat veel indruk
maakt op de studenten die met een cursus beginnen, zijn de computers die ze vaak nog nooit van
zo dichtbij hebben gezien. Het is mooi om te zien
hoe de jongeren en kinderen die deelnemen zo-

veel motivatie hebben om dit vak te leren. Ze zeggen dat ze
het héél belangrijk vinden om te leren omgaan met de computer voor elke activiteit die ze later zullen doen. Het is
goed te zien dat veel deelnemers, na de cursus, een baan
krijgen in het kanton, of in een gemeentefunctie waar ze een
computer nodig hebben!
Voor ons is het goed dit te weten en een stimulans om door
te gaan met wat we als doel hebben gesteld. We hopen dat U
ons van harte blijft steunen!
Katty. Ik ben lerares snit- en naad. De cursussen die ik geef
vinden plaats op donderdag en zondag. Er zijn 6 niveau’s van
elk 3 maanden. De cursisten vinden het leuk om “Otavalobloezen” te maken. We zijn nu begonnen met pennenzakken
te maken van typische “ponchostof” van Guamote. Daarnaast
werk ik ook in de prekinder. Ik vind het leuk om met de kindjes te werken en het gaat héél goed.
Juanita. Ik voel me goed bij de kinderen van de Prekinder en
bij de collega’s van INTI SISA. Ik ben verantwoordelijk voor
de schoonmaak en kook elke dag voor de kinderen van de
Prekinder. Ik zou graag willen dat het huis van de
“intercambio cultural” af geraakt, want ik kijk er naar uit te
gaan koken voor de gasten. Ik wacht de gasten al met open
armen op.
Nora. Zoals U weet ben ik de directrice en coördineer ik samen met iedereen om steeds vooruit te gaan in alle ateliers.
In snit – en naad waar ze nu artisanaat maken, in het atelier
waar we nu modules aan het maken zijn voor onze cursisten,en met de kleintjes zijn we allen één “INTI SISA familie”. Wij nodigen U uit naar Ecuador te komen, speciaal naar
Guamote, om ons project wat beter te leren kennen. De
droom van ons allen is het aanbieden van “Intercambio Cul-

tural”.

STEVEN VERCRUYSSE
Op 17 september 2003 vertrok
leerkracht houtbewerking Steven in de hele vroege ochtend
vanuit Dadizele naar Guamote
om er gedurende één jaar mee
te helpen in het project. Hij is
een jongen die van uitdagingen
houdt en helpt mee bij de afwerking van het gastenhuis. Met
zijn ervaring in de jeugdbeweging zal hij in Guamote een Chirobeweging opstarten, in het
spoor van Mario Vandeneede,
vorig werkjaar!
Stevens zin voor initiatief zal de
jongeren op een aangename manier van straat houden. Na een
paar weken was hij reeds “straf
goed” ingeburgerd bij de leden
van INTI SISA! Dat betekent dat
hij reeds kon rekenen op hun
vertrouwen… en dat is meer dan
een gewone prestatie! Stevens
strijdkreet “Ten aanval” heeft
hij reeds in daden omgezet en is
samen met Karin Vennix, de bezieler van INTI SISA!
Dank je Steven!!!

LEEN HANSSENS
Wilt u Inti Sisa helpen?
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer 3100957116-06 van de vzw Vrienden van Shalom / Amigos de
Shalom, te 1082 Brussel.
Indien je een fiscaal attest verlangt (voor stortingen vanaf € 30)
kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer 4352099001-01 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
Ook in Nederland werd een speciale Inti Sisa bankrekening
geopend:
Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg.

EEN TRAP…
De gastenkamers zijn klaar.
Nu nog een trap om naar
boven te gaan.
Alle giften blijven dus meer
dan welkom. Dank!

In Februari 2004 vertrekt Leen
Hanssens uit Brussel voor drie
maanden naar Guamote.
Zij zal er de leerkrachten van de
prekinder, Alicia en Katty
bijscholen.
Proficiat Leen, en oprechte
dank voor je bereidheid om mee
te helpen met INTI SISA.
Hartelijke

groeten van
Esther, Dresje
en Victor Hugo
vanuit het VIC
in Quito!

www.intisisa.org/vic.htm
Reserveren voor het VIC doet U:
- Per EMail:Intisisaguamote@yahoo.co
m
- Per telefoon: 00-593-22235.336 of 00-593-22-547.162
- Per brief: Esther DE GROOT,

