
EKEKO 

 

Een Ekeko is een gelukspoppetje, 

dat mensen elkaar geven bij 

blijde gebeurtenissen, die een 

nieuw begin zijn. Zoals bij 

voorbeeld een huwelijk, maar ook 

een verjaardag of Nieuwjaar. 

Het poppetje is behangen met 

allerlei voorwerpen die mensen 

het bruidspaar of diegene die 

het poppetje krijgt, toewensen. 

Geld, een mooi huis, een auto. Een 

vliegtuig staat voor de wens om verre reizen te maken. En ‘muisjes’ voor op de beschuit 

natuurlijk voor het krijgen van kinderen. 

Vooral in Peru en Bolivia, twee buurlanden van Brazilië, geven mensen elkaar dergelijke 

gelukspoppetjes. Maar ook in Brazilië doen mensen dat soms. 

De naam ‘ekeko’ komt van de naam van een oude Inca-god. De Inca’s waren een volk dat 

in de 15de en 16de eeuw in een groot gebied van het werelddeel Latijns-Amerika de baas 

was. Ekeko was de god van de Inca’s die, als hij je goed gezind was, ervoor zorgde dat je 

genoeg verdiende om allerlei spullen te kopen. 

Er is een heel leuk verhaal dat uitlegt waarom mensen elkaar ekeko’s geven. Ooit waren 

een jongen, genaamd Isidoro, en een meisje Paulita heel erg verliefd op elkaar. Ze wilden 

graag met elkaar trouwen. Maar helaas mocht dat niet. Bij hun afscheid vol van tranen, 

gaf Isidoro Paulita een ekeko-beeldje cadeau, zodat zij altijd aan hem zou denken.  

Toen er een hongersnood uitbrak in de stad, waar Paulita woonde, sloop Isidoro ’s nachts 

in het geheim naar het huis van Paulita en haar ouders en legde stiekem voedsel neer bij 

het beeldje van ekeko. Zo kwamen zijn geliefde en haar familie niet van de honger om. 

Omdat Paulita en haar ouders niet wisten dat Isidoro het eten heimelijk bracht, 

dachten zij dat het beeldje toverkracht bezat en zelf voor het voedsel zorgde. En dat 

verhaal vertelden ze aan iedereen die het maar horen wilde. En zo is het gekomen dat 

mensen elkaar ekeko’s zijn gaan geven. 

Door mee te doen aan deze speurtocht en je te laten sponsoren voor elk gevonden 

voorwerp, geef jij als het ware ook een ekeko-wens aan kinderen en grote mensen in 

Brazilië: dat zij hopelijk op hun land mogen blijven wonen. 

https://wikikids.nl/Inca%27s

