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NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Dag Inti Sisa vrienden,
U hebt het een tijdje zonder Inti Sisa Nieuwsbrief moeten stellen.
Maar wees gerust. Ondertussen gaat ons vormingscentrum in het
hoogland van Ecuador goed verder. In deze brief leest u berichten
van verschillende medewerkers van ter plaatse. En de foto’s zijn
van Luc en Els Hanssens die er pas nog eens op bezoek waren.
Nu kwamen ze kijken hoe hun dochter Liesbeth (zus van Leen) en
Koen Stevens, de vrijwilligers van dit werkjaar, het er maken.
Sinds vorige zomer is er ook een verandering binnen de leiding van
de Fundación Inti Sisa. Na tien jaar activiteit, eerst in het afstandsonderwijs Inti Huasi, daarna in het nieuwe centrum Inti Sisa
en tenslotte als voorzitster-coördinator vanuit Quito, heeft Esther
De Groot beslist meer aandacht te geven aan de opvoeding van
haar zoontje Dresje. Zonder Esther zou er nooit een Inti Sisa geweest zijn. En we blijven haar enorm dankbaar voor al de energie
die zij gedurende jaren in dit project gestoken heeft. De nieuwe
voorzitster is Janin Wellens. Zij is al een twintigtal jaren actief in
Ecuador, in de provinciehoofdstad Riobamba, vooral met jongerenwerk en pastoraal van de indigenas.
Sinds enkele maanden hebben de ex-vrijwilligers Steven, Manu en
Arnoud samen met Greta en Philip een nieuwe steungroep, Inti
Sisa Belgica gevormd die zich hier actief inzet voor alles wat er nodig is om ons centrum in Guamote optimaal te laten draaien. Maar
daarvoor hebben we ook u allen nodig, uw blijvende sympathie en
ondersteuning. Alvast bedankt daarvoor!
Steven, Manu, Arnoud, Greta & Philip
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Inti Sisa, een huis met warmte in een soms guur Andesklimaat. Directrice Kelvi Herredia
(rechts) en Encarnación (links) die mee zorgt voor het onderhoud van het huis en de ontvangst van de gasten.
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Hola Bélgica!

Een heel hartelijke groet vanuit
Guamote, ook namens alle medewerkers
van Inti Sisa!
Graag wil ik jullie wat vertellen over het
reilen en zeilen van het vormingscentrum.
Buiten de gewone gang van zaken
(cursussen en toerisme), hebben we een
aantal andere initiatieven genomen
om nog meer en beter tegemoet te komen aan de noden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het kanton
Guamote.
Zo hebben we voor jongeren enkele
nieuwe cursussen, waaronder Engels,
grafisch ontwerp en fotografie. We hopen dat ze over enkele maanden hun
vaardigheden kunnen omzetten in een
expositie.

Een smakelijk avondmaal voor
de
gasten van
Inti Sisa,
bereid door
onze kokkin
Juanita

Inti Sisa is zelfs op de nationale televisie geweest. Hopelijk lokt die gratis reclame veel toeristen naar ons gastenverblijf.
Sinds begin april werken we zeer nauw
samen met het grootste toerismebureau
van Ecuador. Bij hun doortocht in
Guamote bieden we hen een lekker ontbijt aan. Deze extra inkomsten zijn zeer
welkom voor zowel ons educatief als toeristisch luik.
rle
Lazaro en prekinde

De samenwerking met enkele gemeenschappen van ons kanton is ook weer
wat aangescherpt. Dankzij cursussen
computer, Engels en snit en naad in
hun eigen gemeenschap, groeien deze
Indígena’s uit tot wel gevormde, vaardige mensen.

erkracht Alicia

Laat ons hopen dat we met al deze inspanningen, zowel in België als hier in
Ecuador, de mensen vooruit kunnen
helpen, zodat ook zij een kans maken op
een eerlijk en vast loon.
Kelvi Heredia,
Directrice van Inti Sisa
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VANUIT DE CONCIERGEWONING
Hola amigos, ik ben Lazaro Juanito Tambo. Momenteel werk ik als conciërge in Inti Sisa. Ik zorg
ervoor dat de leslokalen er proper en veilig bijliggen. Elke avond doe ik mijn ronde, sluit ik alle ramen en deuren en wens ik voor het slapengaan de
gasten en de vrijwilligers een goede nachtrust toe.
Met mijn vrouw Juanita, dochter Hachi en zoon
Abdon betrek ik een woonst aan de overkant van
de straat. Ik repareer verstopte toiletten, piepende deuren, kapotte lampen en allerlei andere kleine mankementen aan het huis. Als bouwmeester
was ik nauw betrokken bij het optrekken van zowel Inti Sisa II als III. Het onderhoud van de gebouwen ligt mij dan ook nauw aan het hart.

Vrijwilligers Koen
(en Liesbeth - op
de achtergrond)
bij de huiswerkbeg
eleiding

Op zondag kan ik me uitleven als muziekleerkracht. Al drie jaar lang volgt een groep enthousiaste cursisten les in het bespelen van de inheemse
instrumenten. Sinds enkele maanden trek ik wekelijks naar de gemeenschappen om er mobiele muziekles te geven. Het is volgens mij belangrijk dat
we als educatief centrum op de inheemsen afstappen, dat we zelf opnieuw de bergen intrekken. Op
de tonen van El Condor Pasa groet ik jullie. Ik
hoop jullie ooit te mogen verwelkomen in
Guamote en jullie avonden aan de haard muzikaal
op te luisteren. Groeten,
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TWEE JAAR ALS GIDS…
Dag allemaal. Ik heet José Hernán Gavin Garcia,
de toeristische gids van Inti Sisa. Ik ben erg gelukkig dat ik nu al twee jaar meewerk in Inti Sisa. Ik
woon in de comunidad van Laime San Carlos, op 7
km van Guamote in een gebied waar alleen indigenas wonen. Mijn eigen taal is Kichwa, maar ik
spreek ook Spaans en een mondje Engels. Ik hou
van mijn werk omdat het me de kans geeft om te
gaan met drie culturen: die van de indigenas, van
de mestiezen en van de buitenlanders. In Inti Sisa
wordt er geen onderscheid gemaakt. We zijn er
om in dienst te staan. We zijn goed uitgerust om
allen die ons bezoeken fietstochten, paardentochten, treinritten en wandelingen te kunnen aanbieden. We kunnen ook de Chimborazo beklimmen.
Dat alles om de prachtige landschappen te bekijken die de natuur ons aanbiedt. En als gids hoop ik
dat er almaar meer mensen komen kijken, van
welk land ook.
Inti Sisa biedt heel goede diensten aan in het kanton Guamote; We werken met het oog op de armsten. Wij willen werken aan opvoeding en daarom
bieden we verschillende ateliers aan: naaien,
computer, muziek, huiswerkbegeleiding, prekinder. Voor hen willen wij altijd de besten zijn.
Ik dank heel hartelijk de toeristen die ons reeds
hebben bezocht en hoop dat er nog veel zullen komen om te zien waarmee we hier bezig zijn.
Welgemeende groeten van gids
José Hernan.

VRIJWILLIGERS KOMEN... EN GAAN...
Ze zijn ook al weer meer
dan een half jaar terug.
Maar toch nog met dankbaarheid een kiekje van Stephanie Demeulemeester die
vorig schooljaar als vrijwilligster werkte, vooral bij de
huiswerkbegeleiding en Sofie Dielis die gedurende enkele maanden kwam meewerken. Ook Mario Vandeneede was erg actief met de
jeugdbeweging, zorgde voor
een professioneel wafelijzer
waarmee nu versie wafels
kunnen aangeboden worden
in een wafelkraampje op de
markt van Guamote. Dit kon
directrice Kelvi bekomen van het gemeentebestuur van
Guamote.
Om de overgang
te verzekeren
tussen Arnoud
Festjens en
Koen Stevens
kwam Jeroen
Vandekerckhove
enkele maanden
vooral in het
toerisme meewerken.
Hier op de foto
met onze gids José Hernan.

Artesanía Inti Sisa: deze producten kunnen besteld worden bij de verschillende
leden van Inti Sisa Bélgica
huis.shalom@skynet.be;
estieben@gmail.com;
arnoudfestjens@hotmail.com;
manuelcoone@yahoo.com
Pennenzakje (blauw, beige of rood) € 6.
Toiletzakje (blauw, beige of rood rond of rechthoekig) € 8.

Hiermee willen we ook graag alle groepen en individuen danken die Inti Sisa
op een of andere manier sponsoren.

Jeroen maakte ook een studie over bijkomende mogelijkheden om ter plaatse inkomsten te verwerven voor ons vormingscentrum, bv. door het produceren van shampo of van
pralines. Ook twee studentes van het Ehsal, maakten daar dit
jaar een marketingstudie over.

Wilt u Inti Sisa helpen?
Dat kan o.a. door een storting op bankrekening nummer 8508302107-69 van Inti Sisa Bélgica, te 1651 Lot.
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.

Vergis u niet! Dit is geen reclame voor
een multinational, maar voor het beste
vormingscentrum van Zuid-Amerika:
Inti Sisa, in Guamote, provincie
Chimborazo, Ecuador!

