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Beleef de decembermaand 

in Cusco! 
 

Veel reizigers hebben misschien de behoefte om de feestdagen 
thuis te vieren, maar de decembermaand in Cusco meemaken 
is echt een unieke ervaring! Kom je rond deze periode 
vrijwilligerswerk doen of een bezoek brengen aan Cusco, blijf 
dan tijdens de feestdagen! Peruanen weten hoe ze feest 
moeten vieren en dat is zeker in december goed te zien. Naast 
veel gezelligheid, lekker eten en een drankje, worden er ook 
veel rituelen en tradities uitgevoerd. Wat een belevenis is het 
om die als reiziger mee te kunnen maken! 

 

Met kerst wordt er op 24 december Santuranticuy gehouden. 
Op deze dag komen mensen van heinde en verre naar Cusco 
om daar midden in het centrum op een enorme markt hun zelf 
gefabriceerde kerstversiering te verkopen. En dan staat met 
name de kerststal centraal. Denk aan het kindeke jezus in alle 
soorten en maten, andere figuren voor in de kerststal, houten 
kerststallen en verschillende soorten mos en ander groen voor 
de aankleding van de kerststal. Zo geweldig om daar door heen 
te slenteren en je ogen uit te kijken hoe mensen in hun 
traditionele kledij uit kleine dorpjes in de Andes in Cusco hun 
producten verkopen.  

Met een groep vrijwilligers zorgen we vaak op kerstavond voor 
een kleine verrassing voor de kinderen die met hun ouders 
mee zijn gekomen naar Cusco. Deze kinderen komen uit verre 
afgelegen dorpjes en hebben daar weinig tot niets. Een 
kerstcadeautje en een beker warme chocolade melk is dan ook 
erg welkom en daar staan kinderen ’s avonds op verschillende 
plekken in Cusco voor in de rij.  

Kerstavond wordt het grootst gevierd en dus niet zoals in 
Nederland 1e en 2e kerstdag. Op kerstavond wordt traditioneel 
een kalkoen bereid. Gezien niet alle gezinnen een geschikte 
oven hebben, worden de grote houtovens van mensen in de

buurt opengesteld voor de buurtbewoners en kan men daar 
tegen vergoeding de kalkoen brengen en na een paar uur weer 
op komen halen. Let op voor mensen die gewend zijn rond 6 
uur te dineren, het kerstmaal vindt pas na 12 uur plaats! Eerst 

wordt er om 12 uur nog vuurwerk afgestoken! Daarna lekker 
aan tafel en natuurlijk de kerstkadootjes. Soms komt de 
kerstman op de deur bonzen rond 12 uur voor de kleine 
Peruaantjes.  

Na een paar dagen bijkomen, of in veel gevallen natuurlijk 
gewoon een paar dagen hard werken, is het tijd voor het oud & 
nieuw feest. Ook dat wordt in Cusco geweldig gevierd, waarbij 
de Plaza de Armas echt de place to be is. Er zijn een aantal 
tradities die men uitvoert voor geluk in het nieuwe jaar. Zo 
draagt men gele kleding, soms alleen geel ondergoed en gele 
accesoires, als eerbetoon aan de zon.  

De Inca’s vereerden de zonnegod en de zon betekent goede 
energie, geluk en voorspoed. Daarnaast loopt iedereen om 12 
uur 7 rondjes rondom het huizenblok of rond een plein voor 
geluk in het nieuwe jaar en eet met 7 druiven of rozijntjes. Wil 
je het komende jaar een mooie en vooral veilige reis maken, 
draag dan je rugzak of koffer mee met de 7 rondjes in de wijk. 
Vuurwerk hoort er ook gewoon weer bij, ookal is de helft al 
opgegaan met kerst. Kijk hier wel een beetje mee uit, want 
rund-campagnes kennen ze niet in Peru. Maar je zult 
gegarandeerd zelden zo’n goed feestje hebben meegemaakt 
als in Cusco met oud & nieuw! 

 


