
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Het lijkt nog maar gisteren: het toffe en deugddoende gesprek met 
ieder van de Inti Sisa werknemers afzonderlijk, de doop van An-
dresje en Johann en de geslaagde inleefreis met een groep van 25 
nu enthousiaste Ecuador-fans.  
Het is bijna Pinksteren en een nieuwe reis staat al weer voor de 
deur. Er wordt druk over en weer gemaild en gechat over de vorde-
ringen, vragen, verwachtingen in verband met de pakken, enz.  
Eindelijk hopen we de douches in het nieuwe gebouw Inti Sisa II te 
zien (en te voelen) spuiten!…, te proeven van de lekkere wafels die 
Mario aan Juanita leerde maken, de prekinder onder leiding van 
Carola (nieuw gezicht!) en Alicia aan de slag te zien, met de men-
sen uit het dorp wellicht een filmpje te bekijken in onze nieuwe multi-
functionele zaal Mgr. Proaño en Nora en Karin te zien glunderen 
bij al deze vorderingen, onder de toch wel waakzame blik van Taita 
Nico. Natuurlijk zullen we niet vergeten eerst enkele dagen te accli-
matiseren bij Esther, in het VIC in Quito. 
U ziet het, er is toch weer heel wat gebeurd sinds de laatste 
nieuwsbrief. Het doet ons deugd te zien hoe de mensen in 
Guamote nieuwe wegen gaan en hun verantwoordelijkheid opne-
men. Ons blijft de dagdagelijkse zorg voor de financiering van een 
en ander. Want het VIC begint goed te draaien, maar daarmee 
kunnen alle kosten (nog) lang niet betaald worden. 
Greta & Philip 
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medewerksters Carola, Alicia en Karin, een nieuw initiatief van directrice Nora. 



Esther 

schrijft 

vanuit  

Guamote 
Juanita kijkt gespannen toe hoe Bert haar leert koken. Ze kreeg 

een echt zelfgemaakt kookboek met foto’s en recepten, bruikbaar 

De drie musketiers van het kinderparadijs van Inti Sisa: Karin, 

En de boog kan niet altijd gespannen zijn. Karin & 

Mario Vandeneede uit Mechelen, vermaarde clown, wafelbak-

De laatste loodjes wegen zwaar, maar het resul-
taat is prachtig!!! Het ziet ernaar uit dat Greta en 
Philip tijdens hun verblijf in Guamote in het gas-
tenhuis zullen kunnen slapen.  Vanuit de bedden-
bak-onder-het-dak heb je een prachtig zicht op 
sector Chismaute.  Het aanrecht in de keuken 
wordt wit-blauw betegeld, Mario staat klaar om de 
muren te verven, de waterboiler wordt geinstal-
leerd, de elektriciteit op het gelijkvloers wordt af-
gewerkt, de houtbewerker werkt de laatste stuk-
ken af...  Het gat voor de schouw wordt voorlopig 
dichtgemaakt, dat zijn zorgen voor later.  Ik was 
onder de indruk.  Eindelijk.  Eindelijk. Eindelijk.   

Ik voelde een bom van positieve energie in 
Guamote.  Dankzij Carola (nieuw vanaf februari) 
en Alicia beeindigen onze eerste drie-vierjarigen 
hun eerste kleutertuinjaartje. Nora is een jonge 
maar snel lerende en vooral ondernemende direc-
trice.  Katy doet het pedagogisch heel goed in ons 
naaiatelier en de meisjes hebben al blouses en 
jeansjasjes gemaakt, stel je voor! Geovany heeft 
pech gehad de voorbije weken.  Hij kreeg een fles 
in zijn oog hoewel het oog zelf niet beschadigd is, 
is het toch wel een serieuze wonde.  Onze benja-
min Wilo heeft het druk in het computeratelier.  
Juanita en Encarnación zorgen dat de huizen pro-
per blijven en taita Nico verzorgt de bewaking 
(samen met ons alarm!).  En Karin, last but not 
least, coordineert het geheel fantastisch.  Ze is 
dynamisch, creatief, praktisch en efficient en 
heeft de vriendschap van onze INTI SISA-ers ge-
wonnen.   

Mario heeft het enorm naar zijn zin in Guamote.  
Over hem lees je verder meer. 

Het schooljaar loopt ten einde en Karin zal zich 
vanaf juli met toerisme bezighouden.  De gidsen 
werden weer opgetrommeld en de paardentours 
naar de inheemse gemeenschappen worden her-
vat.  Het volgende schooljaar komt er een vrijwil-
liger, Steven, om Engelse les, houtbewerking en 
huiswerkbegeleiding te geven, zodat Karin zich 
100 % met ons gastenhuis kan bezighouden.   

NORA STELT ZICH VOOR 

Sinds vorige zomer werd Nora aangesteld als uit-
voerende directrice van Inti Sisa, terwijl Esther De 
Groot nu een meer coördinerende functie heeft 
vanuit het VIC in Quito. 

De nieuwe directrice schreef een woordje aan de 
mensen die ons project steunen: 

“Mijn naam is Nora Maribel Alcoser Novillo, Ik ben 
23 jaar, getrouwd en mama van twee zoontjes. Ik 
werk nu sinds juni 2002 als directrice voor het 
Educatief Centrum Inti Sisa. Het is voor mij een  
mooie gelegenheid om mensen dag na dag te hel-
pen en hun een uitweg te bieden in hun moeilijke 
levensomstandigheden. Het is een rijke ervaring 
om dit te kunnen doen samen met hulp en de 



steun van jullie.” 

CLOSE THE GAP 

INTI SISA kreeg vijf gerecycleerde PC´s van CLOSE 
THE GAP, een initiatief van de VUB-studenten on-
der leiding van Olivier Vanden Eynde.  In de vol-
gende nieuwsbrief krijgen jullie een fotootje te 
zien! VAN HARTE DANK, OLIVIER & CO, VOOR DIT 
PRACHTIGE GESCHENK!!! 

BERT EN MALOU TERUG 

Na drie maanden werken zijn Bert en Malou terug 
uit Guamote. Malou heeft Juanita en Encarnación 
geleerd, hoe  “belgische” maaltijden klaar te ma-
ken voor de Europese toeristen. Zij heeft voor hun 
een mooi kookboek opgesteld. Verder werd hun 
aangeleerd hoe de gastenkamers onderhouden, zo-
als in een volwaardig hotel. Bert heeft zich zeer 
nuttig gemaakt met het afwerken van toiletten en 
bergplaatsen. Maar eenvoudig was het zeker niet! 
Het aanmaken en plaatsen van muurrekken, dat 
normaal een paar dagen zou vergen, liep uit op 13 
dagen arbeid…! Het begon met “gegolfde” muren 
met 2 cm verschil, het verkeerd aanmaken van 
planken, geen genoeg voorraad van vijzen in de 
winkel, exotisch stijf verroest gereedschap, ver-
sleten boormachine, problemen met stekkers en 
elektriciteit, onverwachte prijsverhogingen… Ma-
lou en Bert, oprechte dank voor steun en werk in 
Guamote! 

PREKINDER 

Karin Vennix is na haar aankomst in Guamote on-
middellijk begonnen met de voorbereiding van de 
“prekinder”. Een prekinder is een opvang voor kin-
deren van 3 en 4 jaar. In Ecuador bestaat eerst de 
guarderie (crêche), dan prekinder ( voor 3 en 4 ja-
rigen), dan jardin (voorbereiding op de basis-
school) en vanaf 6 jaar komt de basisschool.  
Samen met Alicia heeft Karin de speelzaal kind-
vriendelijk en kindveilig gemaakt. Gestart in no-
vember heeft de prekinder nu reeds 17 kinderen 
en zijn de ouders zéér tevreden over de werking! 
Karin heeft nu de dagelijkse leiding doorgegeven 
aan een lokale jonge en dynamische vrouw Carola 
en samen met Alicia vormt zij een uitstekend 
team. Zij werken met een goede planning die veel 
didactische activiteiten bevat. Veel nadruk wordt 
gelegd op hygiëne: voor het eten worden de han-
den gewassen, na het eten tanden poetsen! Na zes 
maanden hebben de kindjes heel wat educatiefs 
bijgeleerd: de cijfertjes van 1 tot 5, de medeklin-
kers, de kleuren, zelf leren lettertjes schrijven…! 

KARNAVAL 

Op 3 maart ging in Guamote de karnavalstoet uit 
met eventjes 43 groepen. Het Educatief Centrum 
heeft, zoals ieder jaar,  ook deelgenomen met als 
thema: de bijen. De auto werd versierd met mooie Directrice Nora in haar winkeltje. Let op de uitnoding tot de 

wekelijkse filmvertoning in de grote zaal van Inti Sisa... 

Malou waagt een dansje in San Juan de 

Prinsesjes en prinsjes en karnavals-  bijtes van Inti Sisa  
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(zelfgemaakte) bloemen met hun meeldraden, en begeleid 
door de imker.  

Onze prekinder-kinderen waren mooi getooid in bijtjes met 
hun voelsprietjes. De groep genoot veel bijval van de toe-
schouwers langs de straat.  

MARIO, DE GOOCHELAAR 

Op 9 maart vertrok Mario Vandeneede uit Mechelen naar 
Guamote voor  6 maanden. Mario kan naast lekker koken ook 
goochelen. Hij helpt Karin, Carola en Alicia in de prekinder. 
Hij heeft al eens brood gebakken met de peuters en kleuters, 
en natuurlijk ook zijn goochelkunsten getoond. Wat hebben 
die kleine rakkertjes daarvan genoten! Hij verkoopt zelf ge-
maakte wafeltjes (en kan eraf blijven tijdens het bakken!!) 
ten voordele van INTI SISA.  
In Chacaza werd hij overspoeld door cavia´s en dankbetuigin-
gen nadat hij het schooltje van San José in het blauw zette 
met  een wereldkaart als toemaatje.  In INTI SISA deed hij 
reeds tal van klussen. Mario is steeds opgewekt en bereid om 
een handje toe te steken waar nodig.  Op zaterdag 24 mei 
werd hij uitgenodigd door het buurtcomité om een clowns-
voorstelling te geven (met vuur!) tijdens de wijkfeesten in 
Guamote. Zo werd hij de held van Guamote.   

TOERISME 

Karin zet het project Toerisme van Ewoud Desmet verder en 
is nu de gastvrouw in Inti Sisa. Zij geeft concreet gestalte 
aan het toerisme met het begeleiden van de bezoekers tij-
dens de tochten in de bergen ( te paard...) en de bezoeken, 
met eventueel overnachtingen, aan de comunidades. Door 
Karin’s vriendelijkheid en respect voor de Indigena’s heeft ze 

het vertrouwen van deze ge-
meenschappen en kan Inti Sisa 
iets uniek aanbieden aan toeris-
ten.  

INTISISA IN QUITO: VIC 

Esther woont sinds september 
2002 in Quito en verzorgt daar 
de Bed & breakfast van de VZW 
Inti Sisa. De opbrengst van het 
VIC zal naar het Educatief Cen-
trum Inti Sisa gaan!  

Het VIC ligt op 15 min van de 
luchthaven, en het is er lekker 
“thuiskomen” in het verre Ecua-
dor. Het is er gezellig, het geeft 
een sfeer van vertrouwen, het is 
er veilig, men bewaakt uw baga-
ge en documenten terwijl men 
rondtrekt …en er zijn nog veel 
meer diensten! 

Na het dieptepunt in november, 
geen toeristen wegens de uit-
barsting van de vulkaan Reven-
tador, groeit de bezettingsgraad 
in het VIC en wordt het een 
drukke maar gezellige stek.  
Er werden zware herstellingen 
uitgevoerd aan de waterinstalla-
tie: gasboilers en een nieuwe 
waterketel die aangesloten 
werd op de zonnepanelen.   

Sinds korte tijd hebben we een 
website van het VIC, gemaakt 
door Patrick Swartenbroekx. 
www.intisisa.org/vic.htm 

Reserveren voor het VIC doet U: 

- Per E-

Wilt u Inti Sisa helpen? 
Dat kan o.a. 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: huis.shalom@skynet.be 
Ook in Nederland werd een speciale  Inti Sisa bankrekening 
geopend:  
Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg. 

EEN DAK… 

Dank zij de hulp van velen 
ligt het dak er. Nu nog ven-
sters, deuren, sanitair en 
bedden. Alle giften blijven 
dus meer dan welkom. Dank! 


