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NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa l

Een vernieuwd Inti Sisa komt van de grond
Volgende zomer wordt Inti Sisa 15 jaar. Dit is al een behoorlijke
leeftijd voor een eenvoudig project waar geen grote - laat staan
multinationale - organisatie achter staat. En ook de politieke, sociale en culturele context van Inti Sisa is ondertussen grondig veranderd. Guamote is al lang geen slapend mestiezenstadje meer in
een van de armste hoeken van Ecuador, maar een multiculturele
woonplaats waar bij het samenleven tussen indigena en mestiezen
Inti Sisa een voortrekkersrol speelt. En de “Revolución ciudadana” het maatschappelijk vernieuwingsproject van President Correa brengt vernieuwingen op alle vlakken. Nieuwe wetgevingen die
ook te maken hebben met onderwijs, vorming en toerisme, drie vlakken waar Inti Sisa nu al bijna vijftien jaar aan het werk is, vragen om
grotere professionalisering en zelfevaluatie.
Dank zij het samenwerkingsverband met Ecole en de vernieuwing
en uitbreiding van het gastenhuis , draait het toeristische luik van
Inti Sisa heel goed, op volle toeren, met een enthousiaste personeelsploeg. Vernieuwingen kunnen ook barensweeën met zich meebrengen. Meer daarover in een bijdrage van onze pedagogische
begeleider Victor Hugo Alcoser. Ondertussen blijft het artisanaatsatelier op volle toeren draaien, want waar er meer toeristen
komen ,is de vraag groter. En de muzikanten van ons atelier voor
autochtone muziek zijn begonnen met een project om een nieuwe cd
te maken. Als ze heel goed werken, hopen ze zelfs naar België te
kunnen komen. Het blijft allemaal heel erg spannend.
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Vernieuwing van binnen en van buiten. De grote houten driehoeken van de grote zaal boven en de
ramen van Inti Sisa II werden vernieuwd. Weg met de reten en de kou!
Onderaan links, achter de muur komt de nieuwe speelplaats van ons “Kleuteronderwijs”.

VAN INTI SISA’S
PEDAGOGISCH BEGELEIDER
Waar zijn ze in Inti Sisa mee bezig op dit ogenblik? Victor Hugo stuurde ons dit korte overzicht:
Kleuteronderwijs
Volgens de nieuwe onderwijswet valt onze prekinder onder de “educación inicial”, je zou dus kunnen zeggen kleuteronderwijs. Op dit ogenblik wordt
in het onderwijsdistrict Colta-Guamote onderzocht
of we met ons vormingscentrum Inti Sisa verder kunnen gaan met ons aanbod. We hebben reeds de toestemming gekregen om dit schooljaar de klassen aan
te vangen en hebben op dit ogenblik 21 kinderen van
3 tot 5 jaar. Zeven van hen betalen maandelijks $ 20
en vijf $ 10. De andere 9 komen uit minder bedeelde
gezinnen en hoeven niets te betalen. Deze kinderen
krijgen ook gratis uniformen, schoolgerief en dagelijks een schoolontbijt. De kinderen behoren tot verschillende godsdiensten en culturele gemeenschappen. Op dit ogenblik zijn we bezig het lokaal te verbeteren, het hout van de muren wordt vernieuwd,
het dak hersteld en de toiletten aangepast. Ook de
bewijzering is aangebracht. Daaraan wordt veel belang gehecht in het Plan om de risico’s te voorkomen. Anderzijds hopen we dat het project om de
ateliers (Naaien, computer, Andes muziek, Engels,
zwemmen en huiswerkbegeleiding) te actualiseren.
Inti Sisa 1
Inti Sisa 1 bestaat uit de eerste huizen die we hebben kunnen aanschaffen om onze droom te kunnen
verwezenlijken: de fundación. We gebruiken het
reeds bijna 15 jaar. We hebben gezien dat het dringend is de toestand van het gebouw in handen te
nemen. Na een grondige studie hebben we volgende
vernieuwingsstappen vastgelegd:
1. Het dak moet vernieuwd worden, of ten minste
grondig nagezien, want vooral in de regenperiode
sijpelt er vocht binnen.
2. Op de verdieping worden er vier kamers ingericht, slaapkamers, een keuken en douches voor
de vrijwilligers die met ons meewerken of voor
personen die met Ínti Sisa verbonden zijn en ons
met een bezoek vereren.
3. Op de benedenverdieping wordt het hoekhuis
aangepast als keuken en eetplaats voor de kleuters, die er elke dag zullen komen voor hun
schoolontbijt.
Daarachter komt een praktijklokaal, voor het talenonderricht. Verder ook een kantoor voor de
directie van Inti Sisa en helemaal achteraan een
opslagruimte.
Dat is heel wat en we weten dat zonder uw hulp dit
enkel papieren en dromen zullen blijven.
Erg bedankt dus voor alle hulp.
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Victor Hugo Alcoser
Het oude directeursbureau werd omgevormd tot een nieuw gezellig salon,
zodat grotere groepen voldoende ontvangstruimte hebben.

AANKOOP BORDUURMACHINE

De voorgevel van
de conciergewoning
kreeg een nieuwe
beurt.

Vrijwilliger Tom Schelstraete op stap met pedagogische begeleider Victor
Hugo Alcoser.
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Adembenemend: in Inti Sisa II, het leslokalengebouw, werd de trap naar de
grote zaal (en de “educación inicial) afgewerkt en gevernist.

Het snit en naaiatelier kent nog altijd veel succes bij de vrouwen. 3 dagen per week trekt
Katy naar de gemeenschappen om daar les te
geven, op de andere dagen worden er nog
steeds cursussen georganiseerd in Inti Sisa.
Katy heeft de laatste jaren ook de klemtoon
vaak gelegd op handmatig borduren: een kunst
die ze als geen ander onder de knie heeft en
een kennis die ze al te graag deelt met de anderen. Het borduren is een ambacht waar nog
toekomst in zit voor Inti Sisa en Guamote. In
Ecuador zijn de leerlingen en studenten verplicht om het logo of de initialen van de school
op hun schoolkledij te laten borduren. Vrouwen
die zelf artisanaat maken en proberen te verkopen, willen dit graag versieren met enkele
motieven en patronen,…
Handwerk is zeer mooi, maar enorm tijdrovend, zeker als het om grote hoeveelheden
gaat. Vandaar kwam de vraag uit Inti Sisa of er
kon gezocht worden naar fondsen voor een
professionele, computergestuurde borduurmachine met 6 naalden. Deze machine zal deel
uitmaken van de cursussen, gebruikt worden
om het logo van Inti Sisa op ons artisanaat te
zetten en kan tegen lage prijs verhuurd worden
aan scholen voor de uniformen, vrouwenbewegingen en enkelingen die zelf kledij en artisanaat vervaardigen. Met deze machine zullen we
ongetwijfeld nog meer vrouwen kunnen mobiliseren. Uiteraard blijven het handmatig borduren en de klassiekere naailessen bestaan!
Zo’n machine is niet goedkoop, maar we hebben het geluk steun gevonden en gekregen te
hebben van de vereniging Soroptimist International Beersel. Zij maken deel uit van de grootste vrouwelijke NGO ter wereld en zetten zich
in voor de kwetsbare vrouwen en kinderen in
de wereld, alzo nu ook voor de vrouwen in
Guamote! Op vrijdag 18 oktober ll. organiseerden ze een wijndegustatie en –verkoop t.v.v.
Inti Sisa. Met deze actie, waarvan de verkoop
nog loopt tot begin januari, hopen ze de nodige
fondsen in te zamelen om Inti Sisa deze borduurmachine te kunnen schenken. Wijn bestellen kan nog steeds via de leden van Inti Sisa
Bélgica. Alvast bedankt aan de vrouwen van
Soroptimist Club Beersel!

ONZE VRIJWILLIGERS
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Na twee jaar hard werk en grote inzet als vrijwilliger in Inti Sisa, o.a. bij de verbouwing van
het gastenhuis, blijft Eve Gielis in Guamote,
maar met een nieuw statuut, nl. als vertegenwoordiger van Ecole in het gastenhuis van Inti
Sisa. En het draait er. Tegenwoordig komt er
ook regelmatig een toeristische trein naar
Guamote en het gastenhuis moet telkens zorgen voor een middagmaal in het vernieuwde
station van Guamote.

Daarvoor kan ook gerekend worden op de kook– en organisatiekusten van onze vrijwilliger Tom Schelstraete
die gedeeltelijk werkt voor het vormingscentrum en gedeeltelijk voor het gastenhuis. Tom heeft ook aanvaard
de dringende verbouwingen van Inti Sisa I (de oude huisjes) en Inti Sisa II (het gebouw met de leslokalen) te coördineren. En wie neemt er dan de taak van Tom over in
het vormingscentrum? Sinds enkele weken is Hanne Gielis op post, ja inderdaad, de zus van Eve. Na een bezoek
aan haar zus, vorig jaar, kreeg ze ook het virus te pakken.

BLIJF INTI SISA STEUNEN!

Voor € 5/maand ontvangt u de
lidkaart
‘miembro
d e
p l a t a ’
(zilveren
lidmaatschap én
- een uitnodiging
voor de Algemene Vergadering
van INTI SISA
Bélgica

-

een
gratis
overnachting
in het gastenhuis van INTI SISA
- een gratis begeleid bezoek aan
een indianengemeenschap
- een trimestriële nieuwsbrief
Voor € 10/maand
ontvangt u de lidkaart ‘miembro
de oro’ ( gouden
lidmaatschap),
met alle bovengenoemde voordelen
én 2 gratis overnachtingen in Inti
Sisa.
Maak uw keuze en geef een doorlopende opdracht aan uw financiële instelling om maandelijks
een vast bedrag te storten. Dit
kan op bankrekeningnummer
BE43 4352 0990 0101 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030
Brussel, BIC: KREDBEBB, met
vermelding van ‘Ecuador, nr.
711’. Dit levert u ook een fiscaal
attest op. Heel erg bedankt!

NIEUWE WEBSITE
Heb je al ooit een bezoekje
gebracht aan onze website
www.intisisa.org, of is het
al een tijdje geleden. Dan is
het hoogtijd om nog eens
op bezoek te komen, want
de site is helemaal vernieuwd en bestaat nu in
vijf talen. Je vindt er naast een voorstelling van Guamote
en een stukje geschiedenis ook de verschillende ateliers
van het project, de medewerkers en ook alle vroegere en
huidige vrijwilligers. Daarnaast ook heel wat foto’s en
videos van Inti Sisa.

Bent u niet zozeer geïnteresseerd
in een fiscaal attest, dan kan u
rechtstreeks storten op de rekening nummer BE71 8508 3021
0769 van Inti Sisa Bélgica, te
1651 Lot (BIC Nr.:SPAA BE 22).
Contactadres:
Inti Sisa Bélgica en
Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24,
1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail:
intisisa.belgica@gmail.com
huis.shalom@skynet.be
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