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V I S I E
INTI SISA is ontstaan vanuit en blijft inspelen op de verlangens van de bewoners 
van het kanton Guamote. 
Het personeel van INTI SISA bestaat uit mensen van ter plaatse, aangevuld door 
enkele Europese vrijwilligers en stagiairs. Het zijn mensen met charisma die hun 
werk met hart en ziel doen.

INTI SISA richt zich in de eerste plaats op de meest kansarmen, vanuit de stad 
en de dorpen errond, in het bijzonder de meisjes en jonge vrouwen die meestal 
verstoken zijn van vorming na de lagere school. 

In die zin wordt het werk verdergezet van Mgr. Proaño,
• die het mee mogelijk maakte dat de indígena gemeenschappen eigen grond in 

handen kregen,
• die via radio programma’s - zoals Radio Erpe in Riobamba - kansen tot vorming 

aanbood
• en die mensen vormde om altijd in overleg en dialoog met elkaar om te gaan. 

INTI SISA steunt op enkele kernelementen uit de wereldvisie - “cosmovision” - 
van de indígenas die ook sterk door bisschop Proaño werden onderlijnd:

• Ama llulla = kichwa voor: niet lui zijn (werkethiek)
Gesteund op grote discipline, samenwerking en creativiteit, die zal helpen om de 
onderlinge samenhang te bereiken en te bewaren.

• Ama killa = kichwa voor: niet liegen (eerlijkheid)
Een blijvende leidraad in ons werk. Dit moet ook zichtbaar zijn in de relatie te-
genover onze weldoeners, die hun vertrouwen in ons stellen.

• Ama shua = kichwa voor: niet stelen (respect en kwaliteit)
Dat geldt voor iedereen die in INTI SISA 
meewerkt. Een actieve houding die de  
permanente verbetering van ons werk 
mogelijk maakt. 
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W O R K S H O P S
INTI SISA is een educatief project dat workshops organiseert in het centrum van 
Guamote en in enkele indígena gemeenschappen.

Al deze workshops zijn gegroeid vanuit een samenleven met de bevolking die 
hun opleiding te theoretisch vonden en meer praktische cursussen wilden. 

INTI SISA is geen school maar wil het bestaande onderwijs ondersteunen.

Het sluit aan bij het kantonaal ontwikkelingsplan van Guamote dat bestaat uit 
zeven strategische pijlers, waaronder 
onderwijs en toerisme.

Prekinder (educación inicial)
Op vraag van de bevolking zijn we 
sinds 2002 gestart met 2 kleuterklas-
jes. In elke klas zitten 20 kleuters tus-
sen 4 en 6 jaar.

Heel wat kinderen krijgen een beurs. 
Dagelijks krijgen ze ook een voedza-
me maaltijd. Regelmatig wordt er een 
uitstap gemaakt. 

Computeratelier
Vanaf het begin in 1999 het meest succesvolle atelier van INTI SISA. Er zijn stu-
denten vanaf de kleuterschool tot en met bejaarden. Voor velen is het een ma-
nier om uit de armoede te geraken en met de moderne samenleving mee te kun-
nen. Ook internet en de sociale media komen aan bod.

Sinds enkele jaren worden er ook cur-
sussen gegeven in enkele gemeen-
schappen.

Naaiatelier
In Guamote krijgt de inheemse vrouw 
niet veel kans om zich te scholen. Zij 
huwt vaak op zeer jonge leeftijd en 
wordt dan verantwoordelijk voor het 
gezin, de dieren en het veld. In het 
naaiatelier van INTI SISA leren ze bor-
duren op een tafelkleed, een kussen-
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sloop, een broek of een jeansjasje vervaardigen. 
Na de cursus van zes niveaus krijgen de vrouwen de kans artisanaat te produce-
ren in het atelier. Zo groeit hun eigenwaarde en bereiken ze een relatieve econo-
mische onafhankelijkheid. 
Sinds 2012 gaan we ook met draagbare naaimachines in de gemeenschappen les 
geven.

Huiswerkbegeleiding
Elke namiddag kunnen leerlingen in INTI SISA terecht voor hulp bij hun huista-
ken. Ook de computers staan ter beschikking voor zoekopdrachten. Alhoewel de 
nieuwe onderwijswet in Ecuador voorziet dat alle scholen zelf moeten instaan 
voor huiswerkbegeleiding, is het aanbod van INTI SISA erg welkom. Dit atelier 
wordt gratis aangeboden.

Engels
Hiervoor steunen we op de kennis van onze vrijwilligers en stagiairs. Met hun 
hulp kunnen we cursussen aanbieden in het centrum, maar ook in indígena ge-
meenschappen.
 
Autochtone muziek
Op zondag wordt er muziek gemaakt 
in INTI SISA, met nieuwe en traditi-
onele instrumenten, zoals de cha-
ranga, de rondador en de bombo. De 
'oudere' groep muzikanten werkte 
mee aan de cd 'Sonidos del Ecuador'.

Vorming leerkrachten
INTI SISA wil ook de leerkrachten 
zelf ondersteunen. Voor hen worden 
er vormingsseminaries aangeboden, 
nu in samenwerking met de leer-
krachtenvereniging van het kanton Guamote.

Vakantieactiviteiten & andere cursussen
Tijdens de zomervakantie worden gedurende enkele weken leerzame vakantie-
activiteiten aangeboden. Ook willen we tijdens het jaar creatieve cursussen aan-
bieden zoals dans, muziek, kunst,…
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I N T I  S I S A  A R T  G U E S T H O U S E
Bij het educatieve centrum hoort een gastenhuis voor culturele uitwisseling.

De inkomsten van deze "posada" maken het mogelijk dat het educatieve cen-
trum jaar-in jaar-uit kan blijven werken.

Sinds januari 2013 worden het gastenhuis en de toeristische activiteiten ervan 
verzorgd door onze partner Colourful Ecuador Travels.
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V R I J W I L L I G E R S  &  S T A G I A I R E S
Een ervaring
Guamote is een streek waar het klimaat en de socio-economische omstandighe-
den het leven er niet gemakkelijk op maken, noch voor de lokale bevolking, noch 
voor onze vrijwilligers die hun Europese luxeleventje inruilen voor een unieke 
maar harde ervaring met als enige motief hun idealisme en gevoel voor recht-
vaardigheid. 

Onze noden 
Onze vrijwilligers en stagiairs staan 
ten dienste van het vormingscen-
trum en draaien mee in het team 
van de lokale medewerkers: 

 - Een handje toesteken in de kleu-
terklassen

 - In de namiddag leerlingen en 
studenten begeleiden met hun 
huiswerk

 - Engelse lessen geven in ons cen-
trum of in de gemeenschappen

 - Een creatieve cursus organise-
ren, zoals muziek, dans, kunst,…

 - Leerkrachten ondersteunen in technische en creatieve vakken
 - …

Onze vraag 
 - 1 jaar beschikbaar zijn als vrijwil-

liger
 - stagiairs volgen de afspraken en 

stageperiodes van hun school
 - je bent minstens 20 jaar
 - Spaans en Engels spreken 
 - bij voorkeur specialisatie onder-

wijs/pedagogie of sociale sector
 - sociaal engagement (jeugdwer-

king,...) 
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Wij bieden 
 - onderdak en voeding overeen te komen
 - een multiculturele omgeving
 - coördinatie en begeleiding ter plaatse door Eve Gielis en Tom Schelstraete

Belangrijk 
 1. Wij werken low budget en bieden de vrijwilliger eenvoudige faciliteiten aan. 

De giften en de opbrengst van het gastenhuis worden gebruikt om het educa-
tieve centrum verder uit te bouwen.

 2. Bent u nog steeds geïnteresseerd? Stuur je cv mét motivatiebrief naar Greta 
Coninckx, huis.shalom@telenet.be of naar Inti Sisa Bélgica intisisa.belgica@
gmail.com
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G U A M O T E
Ligging
Het kanton Guamote bevindt zich 
halverwege de Andeslaan, ten Zui-
den van Quito, op 50 km van Rio-
bamba. Samen met de overige ne-
gen kantons vormt ze deel van de 
provincie Chimborazo en bestrijkt 
een oppervlakte van 1223.3 km2 of 
18.9 % van het provinciaal territori-
um, waarmee Guamote het tweede 
grootste kanton van de provincie 
is. Het kanton Guamote bestaat uit 
drie parochies: Guamote (dorp); Ce-
badas (ruraal) en Palmira (ruraal).
 
Klimaat en Topografie
Het kanton heeft een gevarieerde topografie door de aanwezigheid van de cen-
trale en westelijke Andes. Het merendeel van het kantonaal territorium bestaat 
uit hellingen, naast de ontbossing een van de oorzaken van erosie. De gebieden 
die deel uitmaken van het kanton bevinden zich tussen 2.600 en 4.500 mbzn, 
met een gemiddelde temperatuur van 13.7°. Er zijn twee seizoenen, het winter-
seizoen, van oktober tot mei (regen en koude) en het zomerseizoen van juni tot 
september (warm, droog en winderig).
 
Taal
De taal van de inheemsen is het Kichwa. De meerderheid van de inheemsen zijn 
tweetalig (Kichwa-Spaans).
De inheemsen gebruiken graag verkleinwoorden, ook in het aanspreken "ami-
guita" (vriendinnetje), "hermanita" (zustertje), "un tésito" (een kopje thee).
 
Bevolking
Kichwa afstammelingen van de Puruha-stam: 90 %
Blanke en mesties bevolking: 10 %
De laatste jaren zijn vele mestiezen die in het dorp Guamote woonden, uitgewe-
ken naar de Verenigde Staten en Europa. Heel wat inheemsen die in de bergen 
rond het dorp woonden, hebben hun intrek in het dorp genomen. 
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Socio-Economisch Niveau
De belangrijkste activiteit is land-
bouw. De belangrijkste teelten zijn 
aardappelen, bonen en gerst. De 
belangrijkste activiteit van de dor-
pelingen is handel drijven. De don-
derdagmarkt, een van de belangrijk-
ste inheemse markten van het land, 
weerspiegelt het dynamisme van deze 
activiteit. Er zijn de laatste jaren ver-
scheidene micro-bedrijfjes ontstaan 
die zich toeleggen op artisanaat, in-
dustrialisatie van veeprodukten of 
viskweek. Deze bedrijfjes zijn of familiebedrijfjes of gemeenschapsbedrijfjes. 
 
Onderwijs
De onderwijssector heeft ongetwijfeld te kampen met de ergste problemen, o.a. 
door de slechte opleiding van de leerkrachten, het ontbreken van participatie 
van de gemeenschap en in het algemeen de verslechtering van de kwaliteit van 
het onderwijs. In 1990 bedroeg het analfabetisme nog 37.55 % bij de bevolking 
ouder dan 10 jaar en 44.2 % bij de bevolking ouder dan 15 jaar. 
De nieuwe onderwijswet opent heel wat perspectief, maar moet nog groten-
deels uitgevoerd worden.
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E N K E L E  P R A K T I S C H E  Z A K E N
 - In de zomer is het in Ecuador 7 uur vroeger dan in België, in de winter is het er 

6 uur vroeger,

 - Elektriciteit: 110 Volt (in België 
220 V),

 - Andere stopcontacten, sommige 
met, andere zonder aarding

 - Er is een postkantoor in Guamo-
te, maar je kan er niet 100% op 
vertrouwen. Bovendien is post 
vaak zeer lang onderweg

 - De meeste Belgische GSM’s kunnen niet gebruikt worden in Ecuador. Mits de 
aankoop van een Ecuadoraanse simkaart lukt het wel.

 - Inti Sisa beschikt over internetverbinding, alsook over draadloos WIFI

 - De Amerikaanse dollar is de munteenheid in Ecuador. Er is geen bankautomaat 
in Guamote, hiervoor moet je naar Riobamba. Grote biljetten kunnen niet ge-
wisseld worden in de winkels. Zorg ervoor dat je meestal kleine biljetten ($5 
en $10) bij de hand hebt. Biljetten van $2 zijn niet in omloop en worden niet 
aanvaard.

 - Zorg ervoor dat je steeds een kopie van je internationaal paspoort op zak hebt. 
Er is identificatieplicht in Ecuador.

 - Vanuit Guamote rijden er heel wat bussen naar Riobamba en terug. Op de 
Panamericana kan je ook interprovinciale bussen nemen.

 - In Ecuador leven vele mensen onder de armoedegrens. Verlies je spullen dus 
nooit uit het oog. Houd op de bus je tas altijd op je schoot. Wees aandachtig 
als je de bank of geldautomaat verlaat.
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I N F O
Adres van het vormingscentrum:

Centro Educativo INTI SISA,
J.M. Plaza y Garcia Moreno, 
Guamote - Chimborazo - Ecuador
Tel/Fax: 00593/3/291.63.19 
www.intisisa.org 
intisisa.educacion@gmail.com

Onze coördinators ter plaatse:
Eve Gielis: eva@intisisa.com 
Tom Schelstraete: tom@intisisa.com 

Adres van het gastenhuis:
Inti Sisa Art Guesthouse
Vargas Torres y Garcia Moreno, 
Guamote - Chimborazo - Ecuador
Tel/Fax: 00593/3/291.65.29    
www.intisisa.com 
intisisaguamote@gmail.com

Steungroep INTI SISA Bélgica
Greta Coninckx,
Manu Coone,
Laus De Boeck,
Philip Debruyne,
Arnoud Festjens,
intisisa.belgica@gmail.com

Bestuur van de Fundación van INTI SISA
Delfa Mantilla, Guayaquil (Voorzitter)
Nicolas Tambo, Guamote (Ondervoorzitter) 
Janin Wellens, Riobamba (Secretaris) 
Laus De Boeck, Gooik (Pro-Secretaris) 
Manu Coone, Lot (Contralor)
Greta Coninckx, Brussel (Penningmeester)
Rolando Calle sJ, Quito 
Philip Debruyne sJ, Leuven 
Gorki Espinoza, Riobamba 
José-Manuel Farez, Gramapamba,
Marco López Salcan, Riobamba (Juridisch assistent)
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