
 

 

 

 

 

HOEDJE 
Dit soort zwarte hoedjes 
worden vaak gedragen 
door de Indiaanse vrou-
wen als onderdeel van hun 
klederdracht. Het wordt 
ook wel sombrero ge-
noemd.  

 BLOUSE & BAND 
 
Twee setjes van een blou-
se en blauwe band zitten 
in deze leskist. De blouses 
hebben mooie borduur-
sels, geweven door de 
Indianen. 

 BROEK 
 
Dit witte broekje wordt ge-
dragen door Indianenjon-
gens. 

 JURK 
 
Een mooi jurkje met kleuri-
ge patronen, gedragen 
door Indianenkindertjes. 
Het borduursel is handge-
weven. 

 HEMDBLOUSE 
 
Dit bloesje dragen India-
nenkindertjes. Het blauwe 
bandje eroverheen is 
handgeweven.  

 SCHORT 
 
Deze schort wikkelen Indi-
anenvrouwen om zich 
heen, waardoor ze het als 
een soort rok gaan dra-
gen. Ze noemen het een 
anaco. 

 PONCHO 
 
Handgeweven roodge-
streepte poncho. Indiaan-
se mannen, vrouwen en 
kinderen dragen de pon-
cho’s. Ze noemen het een 
ruana. 

 

 

 

 

 

OPBERGERS 
 
Twee fraaie linnen zakjes 
en een toeristisch porte-
monneetje uit Ecuador.  

 TASJE 
 
Drie handgeweven tasjes 
met Ecuadoraanse patro-
nen zitten in deze leskist. 

 OMSLAGROK 
 
Een eenvoudig model om-
slagrok van een prachtige 
stof. 

 SCHOENEN 
 
Twee paar schoenen, al-
pargatas. Indianenvrou-
wen dragen deze onder 
hun lange zwarte schor-
ten.  

 T-SHIRT 
Een shirt van de stichting 
Estéban. Dit is de Ecuado-
raanse tak van Bijzondere 
Noden. Zorg voor de ar-
men komt uit in versprei-
den van voedsel– en 
schoolpakketten. 

  

 LAMPIONS 
 
De twee stoffen lampions, 
gemaakt van handgewe-
ven stof door Indianen, 
zorgen voor gezellige ver-
siering in en om het huis. 



 

 

 

 

 

PANFLUIT 
 
Drie traditioneel gevormde 
panfluiten in mini-formaat. 
In Ecuador tref je vaak op 
straat Indianen aan die op 
een panfluit spelen. 

 SCHUDKOKER 
 
Een dikkere en dunnere 
schudkoker, eveneens een 
traditioneel muziekinstru-
ment van de Indiaanse 
bevolking. 

 HOUTEN FLUIT 
 
De Indiaanse bevolking 
maakt ook gebruik van 
deze houten fluiten. Ze 
hebben een omfloerst ge-
luid. Vijf stuks in deze les-
kist. 

 CHARANGO 
 
Typisch Zuid-Amerikaans 
snaarinstrument met vijf 
snaren. Het lijkt op een 
gitaar en mandoline en is 
heel klein. 

  

 INGEWEVEN LAP 
 
In deze langwerpige lap 
zijn traditioneel geklede 
vrouwenfiguren geweven. 
Decoratief voor aan de 
muur of over de tafel. 

 DOEK 
 
Op deze geweven doek 
staan kunstzinnig gevorm-
de Indiaanse vrouwen in 
traditionele klederdracht. 

 

 

 

 

 

VLAG (4x) 
Een vlag vol betekenis. 
Geel: landbouw en andere 
bronnen. Blauw: oceaan 
langs de westkant. Rood: 
bloed van vrijheidsstrij-
ders. Figuur middenin: 
wapen van Ecuador. 

 BIJBEL 
 
De officiële taal en veelal 
ook moedertaal in Ecuador 
is Spaans. De Spaanstali-
ge Bijbel wordt daarom in 
de zendingskerken ge-
bruikt. 

 PLANKJE MET TEKST 
 
Een plankje om kinderen 
mee te straffen. Op het 
plankje staat Spreuken 19: 
18. 

  

  

 GEWEVEN DOEK 
 
Een klein geweven doekje 
met vrouwenfiguren erop. 
Decoratief voor in huis, of 
aan de muur. 

 STOF 
 
Lappen stof die Indianen-
vrouwen gebruiken om 
hun rokken mee te maken. 


