
Op het einde van een druk jaar: een nieuw begin 
Meer dan een jaar geleden is het reeds dat we een Ecua-ditoriaal 
de deur uitgestuurd hebben. Valt er dan zo weinig te vertellen over 
Inti Sisa in Guamote? Integendeel, maar soms is het zo druk… 
In Guamot’e wordt er met spanning uitgekeken naar het opnieuw in 
gebruik nemen van de spoorlijn. Het hele station en stationsplein is 
vernieuwd en nu is het wachten op de reizigers die hopelijk ook ons 
gastenhuis zullen bezoeken. Ondertussen heeft Eve haar eerste 
periode als vrijwilliger beëindigd en na een korte vakantie is ze op-
nieuw paraat, binnenkort in een nieuwe functie, maar daar leest u 
verder over.  Gelukkig was er ook Jaro die eerst tijdens de zomer-
maanden een flink handje toegestoken heeft en daarna ook bereid 
was tijdens Eve’s (al te korte) vakantie opnieuw in te springen. Al-
lebei heel hartelijk bedankt. 
Voor Inti Sisa zal 1 januari 2013 twee erg belangrijke veranderin-
gen inluiden. Dan start er een dieper gaande overeenkomst met 
Ecole die de verantwoordelijkheid van het gastenhuis op zich zal 
nemen. En na 3 jaar heeft Clemente Asadobay afscheid genomen 
als directeur en zal Victor Hugo Alcoser - een van de stichtende 
leden van Inti Sisa - de taak van directeur van het vormingscentrum 
en afgevaardigd bestuurder van Inti Sisa op zich nemen. Over dit 
alles kunt u meer lezen op de volgende bladzijden. In elk geval is dit 
veelbelovend voor  Inti Sisa, voor onze leerlingen en de hele bevol-
king van het kanton Guamote. En daar is het ons na al die jaren 
nog steeds om te doen! Bedankt nog voor uw blijvende steun. 
Greta en Philip 
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www.intisisa.org 
Het gastenhuis van Inti Sisa krijgt er warempel een verdieping bij. 



SAMENWERKING  
INTI SISA – ECOLE  

Inti Sisa uitbouwen tot een duurzaam en zelf-
bedruipend project, dat is van meet af aan de 
doelstelling geweest van onze werking. Met 
dat doel voor ogen werd tien jaar geleden van 
start gegaan met de bouw van een gasten-
huis, gelegen vlak naast het educatief cen-
trum. Een jaar later konden de eerste gasten 
er worden ontvangen, en sindsdien is ons casa 
de huespedes uitgegroeid tot een populaire 
halte voor toeristen die het Ecuadoraanse 
hoogland doorkruisen.  

De inkomsten uit het gastenhuis zijn absoluut 
nodig om het lokale personeel en de wer-
kingskosten van Inti Sisa te kunnen bekosti-
gen. De voorbije jaren werd ontzettend veel 
energie gestoken in het goede beheer van het 
gastenhuis en het verhogen van de inkomsten 
uit toerisme.  

Enkele maanden geleden deed Ecole, een Ne-
derlandse touroperator met zetel in Quito en 
sinds jaar en dag een trouwe partner van Inti 
Sisa, ons een voorstel dat we niet konden 
weigeren. Ecole gelooft sterk in de werking 
van ons project en is al langer vragende partij 
om de samenwerking met Inti Sisa te intensi-
fiëren. Na onderhandeling zijn we tot een 
overeenkomst gekomen die enerzijds moet 
uitmonden in een vaste maandelijkse inkom-
stenbron voor Inti Sisa en ons anderzijds in 
staat moet stellen om opnieuw meer aan-
dacht te besteden aan de werking van het 
educatieve centrum. 

Met Ecole werd overeengekomen dat het, in 
ruil voor de financiële, organisatorische en 
juridische verantwoordelijkheid voor het gas-
tenhuis, een vast maandelijks bedrag aan Inti 
Sisa uitbetaalt. Dit bedrag moet dienen voor 
het bekostigen van de lonen van het lokale 
personeel en de werkingskosten van het edu-
catieve centrum, en biedt ons zo de zeker-
heid dat alle vaste kosten voortaan gedekt 
zullen kunnen worden. Inti Sisa blijft eigenaar 
van het gastenhuis, en kan beroep doen op de 
expertise van Ecole voor het goede beheer 
ervan. Terwijl het educatieve luik een eigen 
directeur krijgt, zal het gastenhuis gecoördi-
neerd worden door Eve, die tot nu toe als vrij-

Guamote verwacht de trein met de touristen met een  vernieuwd station en stationsplein 
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williger voor Inti Sisa werkte en voortaan op de 
loonlijst van Ecole komt te staan. Om de coördi-
natie tussen gastenhuis en educatief centrum te 
optimaliseren, zal bovendien een directiecomité 
in het leven geroepen worden, waarin naast de 
directeur van het educatieve centrum ook de 
verantwoordelijken van Ecole zullen zetelen.  

Om de capaciteit van het gastenhuis te verho-
gen, werden de voorbije maanden enkele ingrij-
pende wijzigingen gerealiseerd in de infrastruc-
tuur. De zolderverdieping van het gastenhuis, 
die tot dusver gebruikt werd als slaapzaal of 
‘beddenbak’, werd opgetrokken en getransfor-
meerd tot een ruimte met vijf nieuwe kamers. 
Ook de leefruimte op de begane grond werd uit-
gebreid, zodat grotere groepen toeristen ont-
vangen kunnen worden. De foto’s geven alvast 
een klaardere kijk op de gerealiseerde werken.  

Inti Sisa is opgelucht en verheugd met de over-
eenkomst die met Ecole werd bereikt. Officieel 
gaat onze samenwerking van start op 1 januari 
2013, maar we kijken nu al uit naar het goede 
verloop ervan en zijn vooral blij dat de toe-
komst van Inti Sisa gegarandeerd wordt.  

Arnoud Festjens 
 

SUNFLOWER FOUNDATION 

Deze Australische or-
ganisatie begon in 
2008 onder de naam 
“Education for Ecua-

dor” en had als doel om de Indígenavrouwen en 
–meisjes te steunen in hun opvoeding. Ons naai-
atelier is nog steeds gericht op vrouwen en daar 
hadden zij wel oog voor. Zo steunden ze ons 
atelier al met de aankoop van enkele toestellen. 
In 2010 veranderden zij hun naam naar “The 
Sunflower Foundation”, genoemd naar Inti Sisa, 
het eerste project dat ze ooit steunden. Van-
daag kunnen ook andere projecten op hun hulp 
rekenen. Dit jaar trekt Inti Sisa dankzij hen voor 
het eerst met het naaiatelier naar de gemeen-
schappen. The Sunflower foundation zorgt er-
voor dat de lokalen van de vrouwenverenigingen 
uit 3 gemeenschappen voorzien zijn van de no-
dige toestellen en grondstoffen. Inti Sisa organi-
seert de cursussen en stuurt onze leerkracht Katy 
de gemeenschappen in. Een welgemeende dank 
aan onze Australische vrienden voor deze hulp! 

Victor Hugo Alcoser op bezoek in 
de lagere school van Meester 

Manu in Drogenbos 

Ouwe getrouwe conciërge, klusj
esman en muziekleraar Lazaro bij 

het vroegere washuis, dat nu ver
ruimd wordt tot directiekamer. 

Het Fotoboek van Inti Sisa 

Dank zij de Australische organisatie Sunflower konden enkele nieu-we naaimachines aangeschaft worden voor de gemeenschappen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

BLIJF INTI SISA STEUNEN! 

Voor € 5/maand ontvangt u de 
lidkaart ‘miembro 
d e  p l a t a ’  
(zilveren lid-
maatschap én 
- een uitnodiging 

voor de Algeme-
ne Vergadering 
van INTI SISA  
Bélgica 

- een gratis 
overnachting 
in het gasten-
huis van INTI SISA 

- een gratis begeleid bezoek aan 
een indianengemeenschap 

- een trimestriële nieuwsbrief 

Voor € 10/maand 
ontvangt u de lid-
kaart ‘miembro 
de oro’ ( gouden 
lidmaatschap), 
met alle bovenge-
noemde voordelen 
én 2 gratis over-
nachtingen in Inti 
Sisa. 

Maak uw keuze en geef een door-
lopende opdracht aan uw finan-
ciële instelling om maandelijks 
een vast bedrag te storten. Dit 
kan op bankrekeningnummer 
BE43 4352 0990 0101  van Hu-
beje, 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 reke-
ning 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 

Victor Hugo Alcoser op bezoek in Drogenbos 

VICTOR HUGO ALCOSER 

Zoals vermeld in het voorwoord kan het educatief centrum 
vanaf 1 januari 2013 rekenen op Victor Hugo Alcoser als 
nieuwe directeur. Hij zal deze job halftijds uitvoeren in 
combinatie met zijn werk als directeur van de school in 
Gramapamba, een gemeenschap in Guamote, en als voor-
zitter van de leerkrachten uit Guamote.  

Victor Hugo stond mee aan de wieg van Inti Sisa en is als 
goede buur en lid van de fundación altijd nauw betrokken 
gebleven. Zijn kennis en ervaring moeten er mee voor zor-
gen dat educatie terug de nodige aandacht krijgt van wel-
eer en dat het educatief centrum kwalitatief opnieuw kan 
groeien. Uiteraard blijft de samenwerking met het gasten-
huis nodig en zal er dus regelmatig overleg zijn met Eve 
en Ecole.  

Begin november nodigden we Victor Hugo uit naar België 
om alles samen te kunnen bespreken. Wat is zijn visie op 
Inti Sisa, hoe ziet hij de toekomst van het educatief cen-
trum, waar kan Inti Sisa nog meer een ondersteunende rol 
bieden… Allemaal zaken die tijdens zijn kort verblijf hier 
duidelijk werden. We zorgden er ook voor dat Victor Hugo 
met een tas vol ideeën en inspiratie kon terugkeren. We 
namen hem mee naar de scholen van o.a. Drogenbos, 
waar Manu directeur is, en naar de nieuwbouw van het 
Heilig Hart & college in Halle. Ook bezocht hij verschillen-
de organisaties en was er al overleg met  Tom, de vrijwil-
liger die begin 2013 naar Inti Sisa trekt.  

Ondertussen heeft Victor Hugo in Guamote zijn 1ste verga-
dering met het personeel van Inti Sisa achter de rug. Hij 
legde zijn ideeën op tafel en beloofde dat er een betere 
communicatie zal zijn, iets wat we de afgelopen jaren 
soms misten. In eerste instantie moet ervoor gezorgd wor-
den dat de huidige ateliers (prekinder, naaiatelier, com-
puter, muziek) kwalitatief sterk blijven en goed draaien. 
Daarnaast wordt er gedacht aan het vernieuwen van de 
huiswerkbegeleiding, in samenwerking met de  
scholen uit Guamote. Ook zwemcursussen in  
het zwembad van Guamote en bijscholingen  
voor leerkrachten staan op de planning.  
Tenslotte overwegen we ook om de prekinder  
op te splitsen in 2 groepen: 3- en 4- jarigen  
en 4- en 5-jarigen. Dit moet de kwaliteit van  
onze prekinder nog gevoelig verhogen.  

U leest het, onze kersverse  
directeur zal er alles aan  
doen om ons educatief  
centrum een boost te geven.  
We houden jullie  
op de hoogte! 


