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INFO LOKAAL Bezige Bijen

KRAAINEM - Op zaterdag 29 
maart organiseerde de vzw 
Inti Kusi een socio-cultureel 
feest. Opzet van de festivitei-
ten was geld in te zamelen 
voor de infrastructuur en de 
ontwikkeling van de Inti-Kusi-
school in Peru. Federaal volks-
vertegenwoordiger Luk Van 
Biesen (Open VLD) en Bette 
Medina Espinoza zijn de drij-
vende krachten.

‘Wij zijn de vzw Inti Kusi’, stelt 
voorzitster Bette Medina Es-
pinoza de vereniging voor. ‘In 
de taal van de Quechua-Inca’s 
betekent dat ‘zonnevreugde’. 
‘Ik vestigde me jaren geleden in 
België en ben er ook getrouwd. 
Maar ik heb uiteraard ook nog 
contact met mijn vaderland. Ik 
startte met dit project om een 
onderwijs te ondersteunen en 
te bekrachtigen dat geen on-
derscheid maakt in ras of sociaal 
en economisch niveau.’
‘De huidige infrastructuur van 
onze school is totaal ongeschikt 
en verouderd’, zegt Bette. ‘Er is 
immers maar één klasje waarin 
48 leerlingen les volgen. Door 

de geografische ligging van 
onze streek zijn overstromingen 
onvermijdelijk bij hevige stort-
buien en bovendien heeft ons 
dorp tijdens de jongste aardbe-
ving in augustus 2007 aanzien-
lijke schade geleden. Daarom is 
onze vurige wens een school-
complex te bouwen bestaande 
uit drie reglementaire klassen, 
een speelplaats, een lerarenlo-
kaal en een kleine bibliotheek.’

Krachtig perspectief
‘Om dat project - geraamd op 
31.000 euro - te realiseren, 
hebben we dit Peruviaans feest 
georganiseerd. Wij zijn enorm 
dankbaar voor alle giften want 
ze vormen de oorsprong voor 
een toekomst en een positief 
en krachtig perspectief voor de 
kinderen van onze dorpsschool’, 
aldus Bette Medina Espinoza.
Het project mag rekenen op de 
onvoorwaardelijke en enthousi-
aste steun van Luk Van Biesen, 
federaal volksvertegenwoor-
diger en gemeenteraadslid in 
Kraainem. ‘We stichtten de vzw 
in 2007. Bette stuurde haar kin-
deren bij ons naar een Neder-

landstalige basisschool. Zo kwa-
men we te weten met welke
problemen het onderwijs ginds 
te kampen had. Het eerste jaar
hebben we vooral didactisch
materiaal naar Peru verscheept. 
Via de contacten met ngo’s kun-
nen we nu verderwerken aan
de uitbouw van Inti Kusi en nog
vier andere scholen. In totaal
gaat het over 89.000 euro die
we tijdens de eerstvolgende drie 
jaar hopen bijeen te harken. We 
hebben ook van scholen in de
buurt hulp te krijgen.’
‘Onze grootste vreugde is deze 
kinderen een zelfvertrouwen te 
schenken, hun mogelijkheden 
tot communiceren te ontwikke-
len om zo het hoofd te kunnen 
bieden aan de werkelijkheid
van het dagelijkse leven, dat
verre van gemakkelijk is’, stellen 
Bette Medina Espinoza en Luk 
Van Biesen.
Elke gift is nog altijd ten zeerste
welkom op het rekeningnum-
mer 850-8695558-88 van de
vzw Inti Kusi.
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