
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Vandaag is het nieuwjaar. (Echt waar!) Het afgelopen jaar is er in 
en rond Guamote ontzettend veel gebeurd, vooral goede en toffe 
momenten, maar er waren ook enkele minder aangename dagen.  
Het hele jaar door zijn heel wat mensen op en af gereisd en sinds 
de nieuwe telefoonlijnen in Guamote aangesloten zijn is de commu-
nicatie ongelooflijk verbeterd.  Zo kon Manu vorige week meteen 
de pas genomen digitale foto’s van de bouwwerken van Inti Sisa II 
doormailen. En sinds oktober is Ewoud Desmet de ploeg van Inti 
Sisa komen versterken. Hij neemt de verantwoordelijkheid op voor 
het toeristische luik van ons centrum. 
Vorige zomer was Greta in Guamote. Toen kon de eerste algeme-
ne vergadering van de Fundación (vzw) gehouden worden. Het was 
heel sterk te mogen ervaren dat een hele groep mensen, indigena’s 
en mestiezen, Vlamingen uit Guamote en uit Europa, samen de ver-
antwoordelijkheid opnemen voor dit mooie project. Een ander 
sterk moment waren de kantonnale feesten, waarop de hele ploeg 
medewerkers van Inti Sisa samen met de groep verpleegsters en 
bouwers uit Limburg opstapten.  Op die foto is nog niet te merken 
dat Esther en Victor Hugo een kindje verwachten voor de maand 
april. We koesteren dus heel wat verwachtingen voor  2002. 
Greta & Philip 
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De medewerkers van In  Sisa in de stoet van de kantonnale feesten. Vooraan: 
Juanita. Daar achter, van links naar rechts: Alicia, Taita Nico, Luz Marie, Victor 
Hugo, Esther, Manu en Paulina (vervangster van Geovany, die voor drie maand 
op stage in België was). Achteraan: verpleegsters en bouwkampers uit Limburg. 



Het voorgebouw van In

Sisa II, 

INTI SISA OFFICIEEL ERKEND  
ALS FUNDACION ( = V.Z.W.) 

In de vorige Nieuwsbrief  werd het project van het 
Educatief Centrum INTI SISA I uitvoerig voorge-
steld! 

De statuten van Inti Sisa werden ingediend bij het 
Ministerie van Onderwijs in Ecuador. Sinds Juni 
2001 is Inti Sisa officieel erkend als een 
‘Fundación’ ( te vergelijken met onze VZW).  
Door deze erkenning mag Inti Sisa getuigschriften 
uitreiken aan wie voor een cursus slaagde.  

Om de degelijkheid van het Centrum te garande-
ren worden met zorg gekwalificeerde leerkrachten 
aangetrokken. Zo heeft leerkracht Geovany AG-
UIRE uit Riobamba een stage van drie maanden 
doorlopen in het Belgisch bedrijf Inca-Consult on-
der leiding van de Directeur Steven Van Uffelen. 

In het begin van het nieuwe schooljaar werd het 
team versterkt door Ewoud Desmet, afgestudeerd 
in toerisme, om te helpen bij de uitbouw van het 
toeristisch luik van INTI SISA II! 

INTI SISA  BOUWT  

Inti Sisa I is pas volledig afgewerkt en we zijn al 
aan uitbreiding toe, gezien het succes van het 
Educatief Centrum!  

Inti Sisa II zal voorzien zijn van :  

een grotere speelzaal, het ‘kinderparadijs’ van 
Manu en Alicia, met pingpong tafels, tafelvoet-
bal, educatieve spelen, een  berg in Vlaanderen 
verzamelde lego’s en een heuse poppenkast. 

een polyvalente zaal voor filmvoorstellingen, bij-
eenkomsten en een muziekatelier met ook cur-
sussen over autochtone muziek. 

gastenkamers en ontvangstruimten voor leer-
lingen, leraars en toeristen… 

Dank zij de geldelijke steun van vele personen en 
organisaties, werden voor Inti Sisa II in mei, twee 
aanpalende stukken grond aangekocht.  Deze lig-
gen schuin tegenover het gebouw van Inti Sisa I. 

In augustus 2001 werd gestart met de fundamen-
ten van Inti Sisa II, na de goedkeuring van de plan-
nen door het ‘Colegio de arquitectos’ van de pro-
vincie Chimborazo. Bij de beginfase van de bouw 
kreeg het Centrum de hulp van de  bouwgroep 
Technische Scholen Limburg. In november werden 
de plafonds van het gelijkvloers gegoten, en begin 
december is het dak gelegd. Eind januari kan de 
ludotheek reeds verhuizen naar de nieuwbouw. 

TOERISME IN GUAMOTE 

Inti Sisa II is er niet enkel om de ateliers van Inti 
Sisa I uit te breiden. Het voorziet ook gastenka-
mers voor toeristen… Op deze wijze hopen we in Het kers eest 2001 van In  Sisa. Links: de ‘Cantantes’ met o.a. La

Juanita, Encarnación en Victor Hugo. 

Esther met …(?), Manu, Vriend en 

Syria 

Dansende kinderen van Chacaza In  Sisa deelde 350 
verschillende comun
momenten. Hier met
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Kerstpakjes in Larcaloma 

de toekomst regelmatige inkomsten voor het cen-
trum te krijgen. 

Guamote kan heel wat bieden voor de nieuwsgieri-
ge toerist. Prachtige uitzichten op meerdere vul-
kanen, wonderbare vergezichten in het Andesge-
bergte, lokale en artisanale markten, bezoek aan 
comunidades… 

Om deze nieuwe aanpak goed te organiseren, be-
kendheid te geven aan de toeristische industrie in 
Ecuador en België… is Ewoud Desmet op 17 okto-
ber afgereisd naar Guamote. 

Heel wat activiteiten kunnen worden georganiseerd:  

Iedere donderdag is er in Guamote een echte In-
digena-markt die enig is in Ecuador. De boeren 
van de omliggende gemeenten en comunidades, 
komen op die markt hun waren verkopen. 

Een treinreis vanuit Guamote naar de Duivels-
neus op het dak van het treintje…. 

Een “wandeling” op de 6.310 meter hoge vulkaan 
Chimborazo…. 

Te paard naar een authentieke hacienda of naar 
de hoger gelegen comunidades om een kijkje te 
nemen hoe de Indigena-boeren leven en werken. 
Eventueel met overnachting in één van de hutten… 

Een dag uit gaan vissen in stromend water …. 
Het bijwonen van lokale feestelijkheden,zoals 

stierengevechten (zonder doden…) en het eten 
van de lokale lekkernij…cavia’s. 

Met de fiets naar de kratermeren van Atillo. 

De taak van Ewoud bestaat er ook in om kontakten 
te leggen met de lokale organisaties, uitstippelen 
van toeristische routes,  het opleiden van gidsen en 
medewerkers om ze te leren omgaan met toeristen… 

ONDERWIJS IN DE COMUNIDADES  

Om de leerkrachten te helpen in afgelegen comuni-
dades kan men niet elke dag de afstand afleggen. 
Daarom blijft Manu er slapen van maandag tot 
woensdag. In de comunidad Tranca Pucara is er 
maar 1 lokaal voor de zes klassen. 

In de voormiddag is er les voor het 4de, 5de en 
het 6de leerjaar. Het gewone lesprogramma wordt 
gevolgd. De ene dag wordt rekenen gegeven, op 
andere dagen gaat de aandacht meer uit naar taal 
of wetenschappen. In de namiddag wordt de tijd 
optimaal gebruikt voor het maken van didactisch 
materiaal voor de verschillende graden: rekendo-
mino’s, trainingsspelletjes voor het rekenen, tel-
ramen, puzzels voor taal en rekenen… 

 

azaro.  In het midden Manu, Alicia, Taita Nico en Ewoud.  Rechts 

Gezocht: 

Sponsors voor de aankoop van zes 
goede fietsen (mountainbikes), 
à minimum € 400 per stuk. 

kerstpakjes uit in 
nidades ‐ feestelijke 
t Ewoud. 

- 
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Speels licht in de toekoms ge speelzaal voor de kinderen 



Om de andere week is er les voor het 1ste, 2de en 3de leer-
jaar. ’s Avonds wordt er ook les gegeven aan de jeugd en vol-
wassenen. Opvallend, schrijft Manu, is dat er veel vrouwen 
komen, die veel interesse tonen. De vraag naar avondles is 
groot en er worden verschillende onderwerpen behandeld: 
rekenen met de dollar, boekhouding thuis of in de winkel, 
Engels om zich voor te kunnen stellen, nummers en kleuren. 

In de grotere comunidades zijn er lokale leerkrachten voor 
de lagere school en zelfs voor de middelbare school. De ene 
week wordt er dan samengewerkt voor rekenen, de andere 
week voor taal, dan wetenschappen…Ook met deze leer-
krachten worden er didactische materialen aangemaakt: een 
mobiel alfabet, memospelen rond wilde dieren en huisdieren, 
evenals over producten van Ecuador. 

VERPLEEGSTERS EN BOUWERS 

In juli was er een groep Limburgse verpleegsters in Guamote. 
Onder begeleiding van Esther gingen ze naar de schooltjes 
om de kindjes te onderzoeken op luizen, parasieten, onder-
voeding en ademhalingsproblemen. Zij hielpen in het hospi-
taal van Punín en gingen op vrijdag naar de comunidades. Zij 
leerden er elementaire lichaamshygiëne aan, bv. tanden 
poetsen, oortjes kuisen en zich wassen.   
Ondertussen legde de bouwgroep de fundamenten van Inti Si-
sa II. Hard labeur in het koude, regenachtige en winderige 
Andesgebergte. Met heel veel dank! 

LA DIRECTORA ESTHERCITA 

Onze lokale medewerkers zijn er vol van. Zij houden van hun 
directora Esther, een luisterbereide en acurate vrouw. Zij is 
het cement van de hele werking van het centrum. Ondanks 
gezondheidsproblemen of familiale zorgen (het overlijden 
van haar lieve tante) of de komst van een baby blijft zij op 
post. Gelukkig kan ze rekenen op de PR-kwaliteiten en de 
steun van VH (Victor Hugo). Tijdens haar blitz-vakantie kon 
ze aanwezig zijn op het reusachtige Fiesta Latina feest van 
de Lions van Tervuren en merken hoeveel mensen haar inzet 
waarderen en ondersteunen.  

Website 

Sinds September hebben we on-
ze eigen website. Hier vindt U 
alle informatie over het project 
Inti Sisa. Tevens is er een foto 
“galerie” over het leven in het 
centrum, zijn ateliers, perso-
nen, optochten….. 

We werken er hard aan om de 
Spaanse tekst zo vlug mogelijk 
te vertalen in het Nederlands, 
Frans, Engels en Duits. 

Adres : www.intisisa.org 

Internet 

Het centrum heeft dank zij de 
nieuwe telefoonlijnen eindelijk 
ook zijn internetaansluiting. Es-
ther, Manu en Ewoud zijn te 
bereiken via het algemeen  
E-mailadres  
Intisisa@hotmail.com 
 

Telefoonnummers 

De telefoonnummers zijn veran-
derd. De nieuwe nummers zijn 
de volgende: 

Inti Sisa I:  00–593–3–916.319 
Inti Sisa II: 00–593-3–916.529 

Foetsie 

Gelukkig stond de nieuwe com-
puter die aangekocht was voor 
het internetgebruik niet in Inti 
Sisa I, toen ongewenste bezoe-
kers na een marktdag met de 
pc’s en een fotokopieermachine 
gingen lopen. Dank zij de hulp 
van de ouders van Manu en een 
extra omhaling van Staf 
Schreurs in Eigenbilzen, konden 
we de ergste schade snel her-
stellen. 

Proficiat 

Op 29 oktober 2001 is in het ge-
zin Alex en Martine Leyton-Nijs 
een eerste kindje geboren.  
Het luistert naar de lieve naam:  
TALITHA.  
Martine werkte voor de vzw Sha-
lom via ACT een jaar als stagiai-
re in Guayaquil, waar ze Alex 
leerde kennen... 

 

 

Wilt u Inti Sisa helpen? 
Dat kan onder andere door een storting op  
bankrekening nummer 310-0957116-06 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 435-2099001-01 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: Shalom@village.uunet.be 


