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15 JAAR INTI SISA MET NIEUWE DYNAMIEK
Kleuters op houten paardjes, dansende jongeren, fiere vrouwen uit
de gemeenschappen met smakelijke geschenken, een enthousiasmerende goochelaar en onze eigen muziekgroep... enkele elementen
van het 15e verjaardagsfeest van Inti Sisa op 18 juli. Ongelooflijk
dat Inti Sisa al 15 jaar bestaat en ateliers aanbiedt in ons centrum
en in een aantal gemeenschappen van het kanton Guamote. De
uitvoering van de nieuwe onderwijswet heeft het ons nochtans meer
dan een jaar niet gemakkelijk gemaakt. Maar sinds oktober hebben
we twee nieuwe leerkrachten. Wat vroeger “Prekinder” heette is nu
“Educación Inicial” geworden, met 20 kinderen van 3-4 jaar o.l.v.
Luz en 20 kinderen van 4-5 jaar o.l.v. Monica (die vorig jaar Alicia
is opgevolgd). Ook de ateliers zijn opnieuw op gang gekomen: computer o.l.v. Victor, huiswerkbegeleiding, muziek o.l.v. Lazaro. In het
naaiatelier hebben Katty en Marta nog de handen vol met een grote bestelling artisanaat vanuit Nederland. Voor Engels is het nog
even wachten op een nieuwe vrijwilliger. Heel wat bedrijvigheid dus,
want ook het gastenhuis draait op volle toeren. Onze vrijwilligers
Tom en Hanne beëindigden hun opdracht. Meer daarover op de
binnenbladzijden. Tom legde de laatste hand aan de vernieuwing
van Inti Sisa I, de drie huisjes waar we 15 jaar geleden begonnen
zijn, nu met kamers voor vrijwilligers en hun bezoekers, een vernieuwde keuken, twee klaslokalen en een kantoortje voor de directeur.
Alles prachtig opgeschilderd. Van een boost gesproken!
Greta en Philip
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Fiere vrouwen komen met hun geschenken op het feest van 15 jaar Inti Sisa.

VORMING VOOR VROUWEN
MET VERANTWOORDELIJKHEID
Mijn naam is Carmen Moyolema en ik woon in de
gemeenschap van San Antonio de Cebadas. Vorige
lente konden we met een groep vrouwen uit de
gemeenschappen van het kanton Guamote een
cursus volgen in het vormingscentrum Inti Sisa.
We zijn daar heel erg dankbaar voor. Wij zijn een
groep van 24 vrouwen uit verschillende gemeenschappen, die allemaal verantwoordelijkheid dragen in onze gemeenschap. Nee, politiek en verantwoordelijkheid is niet enkel een zaak van mannen
bij ons.
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We kennen Inti Sisa en de ateliers die er aangeboden worden al lang. Er worden ook ateliers, zoals
naaien georganiseerd in sommige gemeenschappen. Maar wij hadden toch een bijzondere vraag.
De meesten van ons hebben niet de kans gehad
verder te studeren dan de lagere school en ook
niet de kans om andere vaardigheden aan te leren.
In ons dagelijkse leven lopen we gekleed in onze
traditionele kledij. Daarbij hoort een witte, geborduurde blouse. Dat vinden we heel mooi, maar tot
nu toe moesten we die kopen op de markt.
Vorige lente kregen we tien weken lang een cursus
borduren in het centrum, onder leiding van Katty
en Marta. We zijn heel blij dat we die kans hebben
gekregen. Want nu kunnen we onze bloezen zelf
maken en borduren, ook voor onze kinderen, of
om te verkopen en er nog iets aan te verdienen.

Dàt hebben we geleerd in het atelier borduren van Inti Sisa, toont een
fiere Carmen Moyolema, een van de 24 ‘vrouwen die verantwoordelijkheid
dragen in hun gemeenschap’.

We vonden dit zo fijn dat we gevraagd hebben of
er nog cursussen georganiseerd kunnen worden.
En ja, in de herfst zullen we leren geweven schoenen te maken. Dankuwel Inti Sisa!

Carmen Moyolema

AANKOOP BORDUURMACHINE
Vorig jaar kondigden we het reeds aan: de Soroptimisten Club Beersel hield een grote verkoop van
wijn. De bedoeling ervan was met de opbrengst een
borduurmachine aan te schaffen voor Inti Sisa. En
het is gelukt. Op 2 juni werd Inti Sisa Bélgica uitgenodigd naar het kasteel van Huizingen om er een
dikke cheque van € 6.000 in ontvangst te nemen.

Om fier op te
zijn, niet?

En toen half juli de groep van het inleefverblijf
o.l.v. Greta en Philip in Guamote kwam, werd het
nieuwe toestel geleverd en geïnstalleerd. Een geweldige aanwinst voor het centrum, omdat de vrouwen nu ook kunnen leren automatisch te borduren.
De Ecuadoriaan houdt erg van uniformen en logo’s.
Daarnaast kan er meer variatie en versiering aangebracht worden aan het artisanaat. Het toestel zal
dus in de toekomst zorgen voor meer werkgelegenheid en voor meer inkomsten voor Inti Sisa.

Nog een fiere dame: medewerkster Marta voor de nieuwe borduurmachine.

ONZE VRIJWILLIGSTER: HANNE
Eén jaar Inti Sisa, het beste jaar van mijn leven...

Kinderen in de
ban van gooche
laar Kurt Herre
op het 15 jaar
godts
Inti Sisa feest.

Onze muziekgroep o.l.v. Patricio met begeleiding van Laus De Boeck
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De eerste weken heb ik vooral in de kleuterklas van
Inti Sisa meegeholpen. Het was echt leuk hoe snel je
een band opbouwt met kleuters, hele verhalen vertelden ze mij, waar ik op dat moment nog bitter weinig van verstond. Mijn woordenschat werd snel uitgebreid met de woorden ‘cuidado’( voorzichtig), ‘no
pelear’(niet vechten), ‘rapido al baño’(snel naar het
toilet). Mijn uitgebreidere woordenschat bouwde ik
op door heel veel met de mensen te praten, heel
veel fouten te maken en heel veel met me te laten
lachen.
Ook ging ik na enkele weken Engelse lesgeven in de
gemeenschap. Drie dagen per week trok ik naar twee
verschillende gemeenschappen en gaf ik les aan ongeveer 120 studenten tussen 6 en 12 jaar. Omdat het
voor hen meestal ging om een eerste kennismaking
met Engels probeerde ik het heel praktisch en speels
aan te pakken. Mijn chiro achtergrond kwam hier dan
ook handig van pas.
Naast mijn wekelijkse activiteiten als helpende leerkracht kwamen de kinderen in de namiddag naar Inti
Sisa om hen te helpen met hun huiswerk. Op zaterdag had ik een universiteitsstudent die ik wekelijks
hielp met zijn taken. In mijn vrije tijd probeerde ik
enkele knutselactiviteiten in elkaar te boksen die we
dan in andere schooltjes gingen uitwerken. Bijvoorbeeld werken rond kerst, moederdag, vaderdag, valentijn,....
Eén jaar Inti Sisa is een jaar om met een glimlach op
terug kijk. Een jaar waar we met beperkte middelen
zoveel mogelijk proberen te doen. Een jaar waar ik
kinderen verschillende dingen heb kunnen aanleren
maar waar ik minstens even veel van hen heb geleerd. Een jaar waarvoor ik enorm dankbaar ben,
want hier besef je des te meer dat niet iedereen de
kansen krijgt die wij krijgen. Een jaar dat je leert
dat het draait om kwaliteit, niet kwantiteit. Een jaar
dat ik voor geen geld van de wereld had willen missen!
Mijn nieuw levensmoto is dan ook geworden : Voy a
reír, voy a bailar Vivir mi vida lalalalá.

Hanne Gielis
Gelegenheidsduo: Pedagogisch assistent Victor Hugo Alcoser en de nieuwe
voorzitster van Inti Sisa, Delfa Mantilla (enthousiaste leerkracht, Guayaquil)

Ondertussen is Hannes vrijwilligersjaar afgelopen. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet
en enthousiasme!

DRINGEND GEZOCHT:
NIEUWE VRIJWILLIGER
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M/V om gedurende minstens een jaar mee te
werken in Inti Sisa als lesgever Engels en medewerker in het atelier huiswerkbegeleiding.
Mogelijk ook hulp bij jongerenbegeleding in
Guamote, zwemmen, muziek...
Sollicitatie met motivatie sturen naar Greta
Coninckx, huis.shalom@skynet.be .

ONZE VRIJWILLIGER: TOM

BLIJF INTI SISA STEUNEN!

Uit een verslag van Tom:

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

Tijdens de eerste maanden heb ik de voorbereidingen getroffen en ben ik begonnen aan de zwemlessen. Voor mij was dit
de eerste keer dat ik echt les gaf, en dan nog wel zwemles. De
eerste lessen waren nog aftasten en uitproberen. Maar de algemene conclusie is dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Al
het materiaal is nog in zeer goede staat en ik heb ook nog een
hele voorraad zwemkleren waar ik in heb geïnvesteerd. Dit wil
ik zeker niet verloren laten gaan. De laatste les was voor mij
de meest fantastische. Na weken oefenen konden de kinderen,
voor de ogen van hun ouders, tonen wat ze hadden geleerd,
een volledige lengte zwemmen in het grote bad...
De laatste maanden heb ik mij volledig ingezet voor de verbouwingen van IS1. Het is, al zeg ik het zelf, super mooi en vooral
proper geworden. Het is terug leefbaar. Deze verbouwingen
zijn één van de grootste uitdagingen geweest uit mijn leven.
Het is een prachtige ervaring. Ik hoop dat jullie het goed zullen vinden. Ik heb er alleszins mijn hart en ziel ingestoken!
Eind oktober heeft Tom zijn opdracht in het Vormingscentrum beëindigd. Hij blijft nog wel in Guamote om mee te
helpen in het gastenhuis. Bedankt Tom!

AGENDA: NOTEER NU REEDS
 Zondag 21 december: Culinaire wandeling in Gooik.
Samen smakelijk eten en een frisse wandeling in het Pajottenland ten voordele van Inti Sisa.
 “Ahtina de Inti Sisa” komt naar België
De ervaren muzikanten van Inti Sisa in Guamote – Ahtina de
Inti Sisa / “de kracht van de zonnebloem” – komen van 22
april tot 12 mei 2015 naar België om hun muziek hier op
cd vast te leggen en vervolgens een reeks optredens te geven in Wilsele, Brussel, Leuven, Drogenbos, Gooik, Halle,
Westende, Leffinge, Antwerpen en ook in Wallonië...
Ze zullen een repertorium brengen van traditionele melodieën, ritmes en teksten uit Ecuador en de provincie
Chimborazo waar cultuur en traditie goed bewaard zijn.
Binnenkort het volledige programma!

VERNIEUWDE LEIDING VAN DE FUNDACIÓN
Tijdens de Algemene Vergadering van de Fundación Inti Sisa,
op 18 juli 2014 werd een nieuwe voorzitster gekozen, Delfa
Mantilla (zij geeft les in het middelbaar en hoger onderwijs in
Guayaquil). Janin Wellens werd erg bedankt voor haar jarenlange inzet. Zij blijft actief als dienstdoend secretaris, naast
Laus De Boeck. Philip Debruyne die sinds de stichting
“Contralor” was heeft deze taak nu doorgegeven aan Manuel
Coone. Hij blijft wel lid van de Fundación. Greta Coninckx
blijft penningmeester. “Taito Nico” werd gekozen tot ondervoorzitter. Er werden ook enkele nieuwe leden uit Ecuador gekozen in het bestuur.

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!
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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