Ecua-ditoriaal

NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Dag Inti Sisa vrienden,
Waarover willen we het in dit laatste Ecua-ditoriaaltje van dit jaar
hebben? Tijdens ons zomerbezoek in Guamote waren we net op
tijd voor de afsluiting van het schooljaar in de pre-kinder. Daar
worden heuse diploma’s uitgereikt! We beluisterden met plezier de
eerste tonen van ons muziekatelier. We konden zien hoe Karin,
Steven en Juanita het bijzonder druk hadden om de eerste gasten
op te vangen in het gastenhuis Inti Sisa III. Met de opbrengst ervan konden trouwens in augustus voor de eerste keer de lonen van
ons personeel uitbetaald worden. Heel goed nieuws dus! Op vraag
van de Inti Sisa ploeg trokken we voor twee dagen naar Cuenca
en Ingapirca. Teambuilding heet zoiets!
Ondertussen heeft Karin haar tweejarige medewerking in
Guamote beëindigd en studeert ze opnieuw in Tilburg. Erg bedankt Karin voor je geweldige inzet in Guamote!
Eind augustus deed Taita Nico de reis van zijn leven en kreeg Philip het verrassingscadeau van zijn leven bij de viering van zijn 25 jaar
als priester. Dankuwel Iberia! Nico bezocht gedurende drie weken
ons land en keerde de 14e september met Steven en Arnoud naar
Ecuador terug. Hij leerde hier de realiteit kennen van waaruit onze
vrijwilligers komen en wat ze achterlaten…
In de herfst was er tenslotte de afsluiting van de grote 100 x 100
Actie in Duisburg. Pastoor Croimans kon met de ouders van Esther de opbrengst zelf overhandigen in Guamote.
Greta & Philip
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De ploeg van Inti Sisa op uitstap in Cuenca. Naast een gids staat Greta, muziekleraar Fernando, concierge Lazaro, gast Tairon, vice-voorzitter Taita Nico, computerassistent Wilo, kokin
Juanita, kleuterleidster Alicia met haar zoontje Joan, naailerares en kleuterleidster Kathy met
haar dochtertje Catharina en zuster Beatriz, te gast uit Columbia. Computerleraar Geovany
staat niet op de foto.
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De laatste loodjes waren zwaar, maar we hebben
het gehaald, dankzij de massale steun van jullie
allen. Het lijkt alsof we een marathon gelopen
hebben, een marathon door de paramo’s van het
Andesgebergte, met vele steile hellingen, maar
gelukkig ook evenveel afdalingen. We hebben de
eindmeet gehaald! We hebben het absurde overleefd! ¡Que vivan todos Ustedes! ¡Que viva INTI
SISA! INTI SISA is in vorm gegoten en zet haar eerste stappen. Onze lesgevers hebben de touwtjes
zelf in handen genomen. Deze maand zullen de
meisjes van het naaiatelier hun artisanaat verkopen aan de treintoeristen die naar de duivelsneus
afreizen, terwijl onze muzikanten met “El Condor
pasa” de sfeer erin brengen. Ook onze vrijwilligers verdienen een pluim: Karin, Steven en Arnoud: YOU ARE THE BEST! En nu, op naar de volgende meet: opleiding personeel, optimalisering
tours, statuten aanpassen en contacten leggen
met reisbureaus.
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Een zeer speciale DANK U aan:
P de provincie West-Vlaanderen voor haar bijdrage
tot de afwerking van het gastenhuis
P de 100x100-ploeg uit Duisburg voor hun
fenomenale steun

NIEUWS UIT GUAMOTE
Na een weldoende vakantie en een superfeest in
Dadizele is Steven Vercruysse terug aan de slag in
Guamote. Hij schrijft:
Het naaiatelier is vorige week verhuisd met hulp
van de ouders van Esther en priester Jan en drie
Nederlandse gasten die er net waren… heel leuk.
Juanita kookt als de beste, ze kan alles perfect
plannen en inschatten en geeft niet op. Ze doet
het echt fantastisch! Ik leer Arnoud - hier noemen
ze hem nu Arno - alles beetje per beetje aan zodat we indien nodig bvb. afwisselend de gasten
kunnen ontvangen in de weekends.
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97 procent van de gasten vertrekt volledig onder
de indruk van hoe alle puzzelstukjes in dit ontwikkelingsproject in elkaar passen. De reacties in het
gastenboek zijn iedere keer een energiestoot om
er nog een lap op te geven. Maar deze maand is
het wel belastend geweest in combinatie met de
werken in Intisisa II. Nu zal het wat kalmer zijn en
dat is heel welkom…
In de corte-confección lessen gaan de inschrijvingen goed, straks beginnen we met nieuwe modelletjes die populairder zijn dan de pennenzakjes
die we nu maken. Later kunnen we onze stuff verkopen wanneer de trein komt begeleid met muziek.
Lazaro werkt verder met Alejandro in de bouw,
Nu voegen ze de buitenkant van de gebouwen,
daarna gaan ze de patio binnen aanleggen met
rivier-stenen: goedkoop en mooi. Langs de kanten
van de patio zijn al bloembakken met baksteen

Een van de klasgroepen van het nieuwe muziekatelier van Inti Sisa onder leid

ingebouwd. Daarna gaan ze tegels leggen op de
zolderverdieping… Ondertussen hang ik de
gordijnrails op zodat Kathy de stof kan bestellen,
die zij met Esther al gekozen heeft in Riobamba.
Daarna bereken en maak ik de trap naar de
tweede verdieping en tegen dan zijn alle muren
voldoende uitgedroogd (vanwege de voegwerken)
om te beginnen schilderen… Mijn werklijstje is nog
lang genoeg om het jaar vol te krijgen.
Van Arnoud Festjens kregen we ook reeds een
uitgebreid verslag.
Steven en ik zijn goed aangekomen in Quito, op 14
september laatstleden. Het heeft ons enkele dagen gekost om ons door de papiermolen te worstelen, maar we staan geregistreerd als vrijwilligers
bij de dienst migratie, en ook de Belgische ambassade heeft weet van onze aanwezigheid en werkzaamheden hier in Ecuador.
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Na een dag of vijf hebben we ons naar Guamote
begeven, waar ik in kamer Cuenca mijn intrek kon
nemen. Ik was blij verrast door de mooie fotocollage die er aan de muur hing, op die manier leek
België plots veel minder ver weg. Ik heb mijn kamer een beetje proberen op te vrolijken, en eenmaal dat werk klaar was konden de echte werkzaamheden beginnen. Een overzichtje...:
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ing van leraar Fernando en leraar in opleiding Lazaro.
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Ayuda con deberes
Van maandag tot en met donderdag sta ik, zoals
was afgesproken, in voor de huiswerkbegeleiding.
En ik moet toegeven, deze taak bevalt me ten
zeerste. De opkomst van jongeren verschilt van
dag tot dag, maar of het er nu veel zijn of wat
minder, hen helpen is een zeer dankbaar werk,
omdat je er iets voor terug krijgt. Vooral de kinderen van de lagere school en de lagere graden
van het middelbaar zijn blij met de hulp, althans,
zij laten dat het meest blijken. Toch vind ik het
ergens frustrerend als ik zie welke taken ze vaak
krijgen van hun leerkrachten, in het genre van
‘schrijf de getallen op van 9.500.000 tot
10.000.000’ of ‘schrijf pagina 10 tot 20 van je
handboek maar gewoon over’. Bij zo een taken
kan ik niet helpen hé. Maar al bij al heb ik toch
het gevoel dat ik nuttig werk verricht, dus…
De huiswerkbegeleiding start dagelijks om 13.30
uur, en loopt tot 17.00 uur. Elke dag word ik bijgestaan tot 15.30 uur: op maandag door Alicia, op
dinsdag door Geovany en op woensdag en donderdag door Katy. Ik heb met Katy en Alicia afgesproken een bezoek te brengen aan de scholen van
Guamote, om reclame te maken. Voorlopig hebben we enkel een bezoekje gebracht aan Laura
Carbo, de school voor de armsten.
Turismo
Aha! Toen ik hier in Guamote aankwam en een
eerste blik kon werpen op het gastenhuis was ik
zeer aangenaam verrast. Ik had het zelf immers
alleen nog maar op foto gezien, en in het echt ziet
het er nog mooier en gezelliger uit. Uit de reacties
van de gasten meen ik op te maken dat zij er net

zo over denken. De gasten zijn tevens in de wolken omtrent
de kachel en de warme donsdekens, het warme water en de
warme sfeer die het gebouw uitstraalt dankzij het vele hout
dat erin verwerkt is.

Naast mijn werk in het educatieve deel van het project zorgt
de ontvangst van gasten voor een aangename afwisseling.
De mensen die hier op bezoek komen zijn over het algemeen
zeer open, sociaal en vriendelijk, en het is leuk om hen samen met Steven te onderhouden. Meestal vragen ze zelf om
het project eens te mogen bezichtigen, en dan zorgen Steven
en/of ik voor de bijpassende, deskundige uitleg. De maaltijden worden zeer gesmaakt, en Juanita heeft al meermaals
een pluim op haar hoedje gekregen. Ook over de uitstapjes
zijn de gasten zeer enthousiast. Ikzelf ben alleen nog maar
mee geweest op de fietstocht, maar die is echt fantastisch.
De gasten zijn het er eensgezind over eens dat die tocht zijn
geld waard is... Wilo gaat zoveel mogelijk mee, en wordt
door Steven opgeleid om de fietsen zelfstandig te kunnen onderhouden en repareren. Hij leert snel bij...

100 x 100 in Guamote
Een jaar lang werkte een groep enthousiaste vrienden uit Duisburg aan het project 100 x 100: Het resultaat overtrof de
verwachtingen ver. Pastoor Jan
Croimans ging de cheque zelf brengen
naar Guamote. Hij was zelf sterk onder
de indruk van het project:
Mensen, lezers van deze brief, met mijn
hand op het hart durf ik zeggen dat alle
inspanningen van het thuisfront heel
goed worden besteed voor de verheffing
van de inheemse vrouw, voor een betere
vorming van de plaatselijke bevolking,
en voor een betere toekomst van de kinderen. Intisisa is op weg om zelfbedruipend te worden, maar het is lang nog
niet zo ver! Waarom zouden we ons dan
niet verder inzetten om dit prachtig project een goede kans te geven om te slagen? Niet alleen Esther zal ons dankbaar
zijn, maar ook en vooral de inheemse
bevolking.
Dank U, Intisisa! Wij vergeten U niet!!!
Een schitterend initiatief

Als alle enthousiaste gasten hun belofte nakomen, namelijk
van overal reclame te maken voor het verblijf in Guamote,
dan mogen we in de toekomst heel wat volk verwachten.
Trouwens, het valt op hoe vlot er samengewerkt wordt tussen bijvoorbeeld Inti Sisa, Hakuna Matata en Marcella Degroodt in Cuenca. Mensen worden steeds doorverwezen, iets
wat blijkbaar goed werkt.
Met de mensen met wie ik het meest samenwerk, klikt het
goed, en Steven heeft me in het begin een gouden raad gegeven: Als er iemand een babbeltje wil slaan, over wat dan
ook, leg alles aan de kant, luister en praat mee. In het begin
was dat wat moeilijk, vanwege het Spaans dat bij mij nog
niet op punt stond. Maar ondertussen worden de conversaties
steeds langer, wordt er meer gelachen en is mijn Spaans er
goed op vooruit gegaan. Al doende leert men...

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

Edward Campforts bezocht deze zomer
Inti Sisa en wou iets voor het project
doen. Samen met zijn vriend Peter
Verelst organiseerde hij op 5 december
in het Stuk in Leuven een concert met
sonates voor viool en piano van Beethoven, Brahms en Mozart. Ze kregen een
staande ovatie van het publiek.
En hiermee willen we graag alle groepen en individuen danken die Inti Sisa
op een of andere manier sponsoren.
www.intisisa.org/vic.htm
Reserveren voor het VIC doet U:
- E-Mail: intisisaguamote@yahoo.com
- Per telefoon: 00-593-22-235.336
of 00-593-22-547.162
- Per brief: Esther DE GROOT,
Rábida 403 - 417 y Niña,
QUITO - ECUADOR
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