
 

 

 

 

 

KORA 
Dit muziekinstrument wordt 
tot de harpen gerekend. 
Het wordt met beide han-
den bespeeld. 

 

 

 

 

 

MUZIEKINSTRUMENT 
Gemaakt met behulp van 
bierdopjes. 

 HANDPIANO 
Deze piano wordt gebruikt 
bij feesten. Doe de vingers 
in de gaten en speel met 
de duimen. Is er een melo-
die op te maken? 

 HANDPIANO 
Deze handpiano heeft de-
zelfde functie als de ande-
re. Houd hem tussen de 
handen en speel ook hier 
met de duimen. 

  

 KALEBAS 
Twee mooi gedecoreerde 
kalebassen; het precieze 
gebruik is niet bekend. Mis-
schien worden ze gebruikt 
als kommetjes. 

 THEEPOTJE 
Mannen gebruiken dit thee-
potje bij hun vrijetijdsbeste-
ding. Samen rond een klein 
fornuisje zetten ze sterke 
thee (attaya) met veel sui-
ker en ondertussen praten 
ze met elkaar.  

 

 

 

 

 

RASP 
Dit waren oude blikken van 
tomatensaus. Ze zijn om-
gevormd tot een rasp. Voor 
de saus bij de rijst worden 
veel ingrediënten geraspt. 

 

 

 

 

 

LEPELS 
Vanouds rollen mensen 
een balletje van de rijst en 
stoppen dat in hun mond. 
In de stad eten steeds 
meer mensen met een 
lepel. Mes en vork gebrui-
ken ze niet. 

 OPSCHEPLEPEL 
Met deze houten lepel 
wordt de rijst opgeschept 
en in schalen verdeeld. 

 ZEEF 
Deze zeef wordt gebruikt 
voor het zeven van ge-
stampte rijst of meel. Zo 
weet je zeker dat je heel 
fijn poeder hebt en dat alle 
kleine beestjes eruit zijn. 

 PANNEN 
Deze pannen worden ge-
maakt van gerecycled alu-
minium. Lege colablikjes 
e.d. worden omgesmolten 
en in panvorm gegoten. 

 DEKSEL 
Dit deksel wordt gelegd op 
een kalebas waarin vaak 
melk zit om te verkopen. 
Het is gemaakt van ge-
droogd gras, waar plastic 
zakjes omheen gewonden 
zijn. 

 DEKSEL 
Een tweede deksel met 
dezelfde functie als het 
vorige. 



 

 

 

 

BOVENKLEDING 
Veel kleding in Guinee is 
gemaakt van bewerkte en 
vaak kleurige stoffen. Dit is 
een bovenstuk voor een 
man. 

 

 

 

 

 

BOVENKLEDING 
Dit bovenstuk is bedoeld 
voor een volwassen vrouw. 

 KLEDINGSET 
Een vrolijk setje kleding 
voor een jong kind, be-
staande uit een bovenstuk-
je en een rokje. 

 KLEDINGSET 
Een vrolijk setje kleding 
voor een jong kind, be-
staande uit een bovenstuk-
je en een broekje. 

 T-SHIRT 
Dit is een ‘Mogofin-shirt’, 
speciaal voor deelnemers 
aan het alfabetiseringspro-
gramma in Garama. 

 SCHORTJURK 
Dit schortje is onderdeel 
van het schooluniform voor 
meisjes. 

 HOED 
Dit soort hoeden dragen 
veel Guinese mannen. 

 

 

 

 

 

LUKASEVANGELIE 
In Guinee wordt al jaren 
gewerkt aan de vertaling 
van de Bijbel in het Mo-
gofin. Dit is het bijbelboek 
Lukas in het Mogofin. 

 

 

 

 

 

KALENDER (2X) 
Zendingswerkers versprei-
den de kalender in Guinee. 
Elke maand staat er een 
bijbeltekst op in de stam-
taal (Susu, Mogofin), in 
gewone letters en in Arabi-
sche letters. 

 LEESPLANKJE 
Jongens leren de koran op 
deze plankjes. De leraar 
schrijft teksten erop die ze 
uit hun hoofd moeten leren. 
Daarna wordt de inkt eraf 
gewassen. Het water (met 
de inkt) wordt opgevangen. 
Mensen gebruiken dat om 
zich mee te wassen of om 
er medicijnen van te ma-
ken. Ze geloven dat er ge-
neeskracht in zit omdat het 
van koranteksten komt. 
De leraar schrijft weer 
nieuwe koranteksten op de 
plank. 

 GELD 
In Guinee wordt betaald 
met de Guineese franc. 
Eén franc is weinig waard. 
12.000 Guinese francs zijn 
€ 1,00. 

 VLAG 
De vlag is van 10 novem-
ber 1958. Rood = bloed dat 
het volk opofferde in de 
strijd tegen kolonialisme. 
Geel = Afrikaanse zon, vol 
energie. Groen = leven van 
en op het platteland 

 ALFABET 
In het alfabetiseringsonder-
wijs wordt deze kaart ge-
bruikt om het alfabet te 
leren en te onthouden. 



 

 

 

 

 

TEKENINGEN 
De tekeningen en borduur-
sels op deze kaarten zijn 
gemaakt door iemand uit 
Guinee. De kaarten wer-
den verkocht door ZGG. 

 STOF 
Prachtige lap stof uit Gui-
nee. De warme tinten pas-
sen goed bij de huidskleur 
van de mensen. De lap is 
ook bruikbaar als omslag-
rok. 

 STOF 
Prachtige lap stof uit Gui-
nee. De warme tinten pas-
sen goed bij de huidskleur 
van de mensen. De lap is 
ook bruikbaar als omslag-
rok. 

 

 

 

 

 

WASBORD 
Mensen hebben geen was-
machine; ze wassen met 
de hand. Vrouwen staan 
gebogen over dit wasbord 
en schrobben de kleren 
eroverheen. Zo wordt het 
schoon. 

 HAARKAMMEN 
Vrouwen vlechten bij el-
kaar de haren in. Dat duurt 
vaak uren! Met deze kam 
kunnen ze het haar in klei-
ne plukjes verdelen om die 
vervolgens in te vlechten.  

 KETTING (2X) 
Aan de ketting hangt de 
vorm van het land Guinee 
in de kleuren van de vlag 
van Guinee. 

 RIETEN VLAG 
Met dit vlaggetje kun je 
jezelf koelte toewuiven. In 
Guinee kan het flink warm 
zijn. 

 HAK 
Dit is een stuk gereed-
schap dat gebruikt wordt 
om het land te bewerken. 
Met het ijzeren deel wordt 
de grond geploegd en los-
gewoeld. Daarna wordt 
gezaaid. 

 MINI GEREEDSCHAP 
Enkele mini’s van gereed-
schappen die in Guinee 
veel worden gebruikt voor 
het land. 

 SLIPPERS 
Deze kleine slippertjes zijn 
bedoeld voor kinderen.  


