
Dag  Inti Sisa vrienden, 
Net voor de grote vakantie krijgt u nog een Ecua-ditoriaaltje in de 
bus. Er is dit jaar al heel wat gebeurd, hier en in Ecuador en we 
houden u daarvan graag op de hoogte.  Het hoogtepunt in ons 
land was zeker het 4-scholenwereldfeest in de Moutstraat in Brus-
sel, waar het Imelda-Instituut, samen met Maria Boodschap, de 
Kunsthumaniora en het Rits een mundiale week organiseerden. De 
verschillende scholen waren symbolisch met elkaar verbonden door 
een vijftigtal kleurige deltavliegers (dank u, Iberia, voor de sponso-
ring!).  De slagroom op de taart van deze week was “Esther-live”. 
Daarna vertrok Leen Hanssens om gedurende drie maanden de 
kleuterjuffen  op “Vlaams niveau” te brengen. 
Ondertussen gonsde het in Guamote van de bedrijvigheid. Daar-
over lees en zie je meer op de volgende bladzijden.  
Wij kijken niet alleen naar de komende zomer en ons jaarlijks bezoek 
ter  plekke (de start van de grote kuis is reeds gegeven) , maar ook 
naar de volgende zomer en de nieuwe inleefreis van 2005 waarvoor 
we reeds een eerste keer samenkwamen met de geïnteresseerde 
deelnemers. 
Volgende nieuwsbrief mag u dus na de zomer verwachten, met veel 
nieuws en nog meer foto’s.  Bedankt voor al jullie steun en sympa-
thie. Een “zalige” vakantie toegewenst door 
Greta & Philip 
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De prekinder van Inti Sisa samen met hun begeleidsters Kathy (links achter) en Alicia 
(rechts achter) en “stagiaire” Leen Hanssens, die er gedurende drie maanden op stage 
was, maar de begeleidsters heel wat bijgebracht heeft. Ze kreeg een gouden pluim bij 
haar afscheid.. 



Er zijn er die vakantie nemen en er zijn er die werken... 

De multifunctionele zaal Mgr. Proaño bij de kerstviering  

Muziekleraar Fernando López  Artisanaat: pennenzakjes 

maken in het naaiatelier  Karin in de huiswerkklas  

Leen, Karin en Steven op uitstap. 

Dag  
Dresje!  

Een 
woordje  

van  
Esther  

Tot verrassing van velen is er dan toch een maand-
je “vakantie” uit de lucht gevallen, in februari.  

Dresje kon genieten van Belgische sneeuw in de 
tuin van oma en opa. Zo was er alle tijd voor heel 
veel contacten met mensen en groepen, tot in 
West-Vlaanderen. Dat bracht ons een toelage op 
van deze provincie, waarmee we nu de tegelvloer 
van het gastenhuis in Guamote aan het leggen 
zijn.  

Ik had ook de kans reisbureaus en agentschappen 
te contacteren om ons huis in Quito te propage-
ren. Verder was het zalig te kunnen genieten van 
Brusselse en Leuvense terrasjes en ik was ook on-
verwachte gast op het 4-scholenwereldfeest in 
Brussel en op het slotfeest , “de fuif van de zus-
ter” waar ik heel veel mensen mocht ontmoeten. 
Veel deugddoende momenten dus, maar toch niet 
helemaal uitrustend. Allemaal bedankt voor heel 
veel sympathie en steun!  

NIEUWS UIT GUAMOTE 

“Of ik het zag zitten om mijn lange stage als kleu-
terleidster in Ecuador te lopen?” Een vraag die 
zuster Greta me zo’n jaar geleden stelde. Tijdens 
mijn middelbare school op Imelda had ik al heel 
veel gehoord over Ecuador en ik was ook meege-
gaan met de prachtige groepsreis in 2002.  

Vlak daarna, in oktober 2002 waren Karin en Alicia 
gestart met een “prekin-der” (een onthaalklasje 
voor kleuters). De kleuters die in Inti Sisa naar de 
prekinder komen zijn zowel Mestiezen als Indi-
genas, zowel armere als rijkere kindjes. Voor de 
kleuters van wie de ouders de acht dollar per 
maand niet kunnen betalen, zijn er beurzen voor-
zien. Alicia kent de mensen in het dorp heel goed, 
ze kent ook vaak hun economische situatie en kan 
aan de hand daarvan nagaan wie er in aanmerking 
komt voor een beurs.  

De prekinder loopt van maandag tot vrijdag, van 
negen uur tot twaalf. De kleuters worden er posi-
tief bevestigd, iets wat thuis niet gebeurt. Om 
tien uur is het tijd voor een gezond hapje. Er 
wordt ook gewerkt rond hygiëne: de handen en 
het gezicht worden gewassen en de tanden wor-
den gepoetst. Mijn opdracht bestond er in om met 
didactisch materiaal activiteiten aan te bieden. 
De handleidingen die niet in het Spaans zijn, 
werden vertaald zodat ook later Alicia en Kathy er 
beroep op kunnen doen. 

Naast het aanbieden van activiteiten met het di-
dactische materiaal gaf ik ook zoveel mogelijk 
ideeën van activiteiten aan die ik doorheen mijn 
opleiding heb opgedaan. Tijdens deze drie maan-
den was het niet alleen een stage voor mezelf 
maar ook een bijscholing voor Kathy en Alicia. Zij 
hebben niet het diploma van kleuteronderwijze-
res. Ook heb ik in de huiswerkbegeleiding zoveel 
mogelijk mijn steentje bij gedragen. 

Het Fotoboek  
van Inti Sisa 



Huiswerkklas 

Voor Karin zit het er bijna op, na twee jaar inten-
sieve inzet in Inti Sisa. Eind augustus keert ze naar 
Nederland terug om verder te studeren. 

De huiswerkklas was haar troetelkind. Onder haar 
impuls kwamen dagelijks tientallen kinderen, soms 
van heel ver, om geholpen te worden. Deze gratis 
dienst van Inti Sisa vinden we heel belangrijk om-
dat in vele scholen de klassen erg groot zijn (50 
tot 60 kinderen!) en velen vallen door de mazen 
van het net en dreigen zo opnieuw qua onderwijs-
kansen een verloren generatie te worden. 

Heel erg bedankt Karin, voor je grenzeloze werk-
kracht en inzet! Guamote zal zeker voor altijd een 
plaats in je hart blijven nemen. 

Wie zal Karin opvolgen?  
Op 14 september ver-
trekt Arnoud Festjens, 
voorwaar geen onbe-
kende, voor (minstens) 
een jaar. Hij nam al 
tweemaal deel aan een 
inleefreis (in 1999 en 
2002), organiseerde op 
het einde van zijn  
humaniora in het Sint-
Pieters-college in  
Leuven  een mega  
mundiale activiteit ten 
voordele van Ecuador. 
Hij beëindigt nu zijn  
licentie geschiedenis 
(met een thesis over de Scheutistenmissie in Afri-
ka ).Net als Steven is hij een fervente chiroman. 

Van Steven gesproken, in zijn laatste verslag 
schrijft hij: Een ideetje voor volgend jaar: ik 
schrijf via de leerkrachten hout een thesis uit 
voor de 6-des houtbewerking in ‘t VTI (Roeselare), 
dat ze een bureau-inrichting op maat ontwerpen 
en maken die demonteerbaar moet zijn om te 
transporteren naar Ecuador… Zij maken het, ver-
voeren het en in juni wordt de ‘oficina’ definitief 
ingericht. Ondertussen kunnen we voorlopige 
meubels plaatsen… 

Merkt u niets bijzonders aan dit zinnetje? Inder-
daad, Steven blijft tot onze grote vreugde nog een 
jaartje. Er is nog zoveel te doen. Samen met Ar-
noud zal hij een superteam vormen. Wij zijn er 
zeker van. 

Muziekatelier 

Dat draait op volle toeren. Fernando López, de le-
raar, is een echte gentleman, correct en een vak-
man, schrijft Steven. Lazaro leert telkens bij maar 
geeft nog zelf geen les. Fernando kan hem daar-
voor bijsturen en tips geven voor het pedagogi-
sche. Victor Hugo verzorgt de afspraken. 

Maar ook Steven blijft muzikant. Samen met Fer-
nando en Victor Hugo verzorgden ze een concert  
op de Plaza 24. 

De nieuwe kachel, geplaatst door Taita Nico en Alejandro, op 

een vloertje van Lazaro, de finishing touch van de living van 

onze Casa del Intercambio 



 

 

 

 

 

Pastoor Croimans van Duisburg 
gaat naar Guamote 

Sinds het vertrek van Esther De 
Groot in 1997 heeft de parochie 
van Duisburg (Tervuren) van-
waar Esther afkomstig is, ieder 
jaar een aanzienlijke morele en 
geldelijke steun gegeven aan 
het project, onder meer dank 
zij de inzet van pastoor Jan 
Croimans scj,  de parochianen 
en al de sympathisanten. 

Verleden jaar groeide het initia-
tief 100 x 100. Aan honderd 
mensen werd gevraagd honderd 
Euro te sponsoren. De opbrengst 
hiervan zal in oktober door Jan 
Croimans zelf in Guamote wor-
den overhandigd aan Esther, in 
naam van al diegene die hebben 
meegewerkt, en al diegenen die 
het project hebben gesteund. 

Zo zal Jan het Educatief Cen-
trum Inti Sisa in Guamote be-
zoeken en zelf kunnen zien hoe 
het geld wordt besteed om de 
mensen ter plaatse te helpen 
met praktijkvorming en  bijscho-
ling. 

 

www.intisisa.org/vic.htm 
Reserveren voor het VIC doet U: 
 
- Per E-
Mail:Intisisaguamote@yahoo.co
m 
 
- Per telefoon: 00-593-22-
235.336  of  00-593-22-547.162 
 
- Per brief: Esther DE GROOT, 
Rábida 403 - 417 y Niña ,  
QUITO – ECUADOR            

 

Verhuis  

Er was al een tijdje sprake van. Waarom liggen de verschil-
lende ateliers zo ver van elkaar? Dus werd beslist dat ook het 
computer– en het naaiatelier naar Inti Sisa II zouden verhui-
zen. Beneden: naaiatelier en computer, netjes gescheiden 
door een nieuwe muur.  

De multifunctionele zaal Mgr. Proaño blijft multifunctioneel, 
en wordt nu ook gebruikt als kinderparadijs, voor de huis-
werkbegeleiding en voor het muziekatelier. Dank zij een 
groep bezoekers met Manu Coone en de ouders van Leen kon 
de verhuis vlot verlopen.       

Toerisme 

De Casa del intercambio cultural is nu zo goed als af (sani-
tair, vloeren, trap…) Nu kan alle aandacht gegeven worden 
aan de toeristische activiteiten, de fiets– en paardentochten. 
Juanita heeft zich ontpopt als een prima gastvrouw en zorgt 
voor het onderhoud van het huis en voor lekker eten. 

Net als in ons Vlaams huis in Quito kunnen toeristen er ge-
bruik maken van onze gloednieuwe originele postkaarten. Die 
kunnen ook hier besteld worden. Een reeks van 11 kaarten 
kosten € 10 (+ € 1 verzendkosten) en kan verkregen worden 
via huis.shalom@skynet.be. Een kleurloos voorsmaakje: 

 

 

 

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. 

 Tot de  
volgende keer! 

Hasta  
la próxima vez! 

Dresje  


