
 

 

 

 

 

MUZIEKINSTRUMENT 
Op de metalen bellen 
wordt eentonige muziek 
gemaakt m.b.v. een meta-
len pen of houten stokje. 
Traditionele zegensprekers 
gebruiken dit bij hun spreu-
ken. 

 HANDPIANO 
Deze piano wordt gebruikt 
bij feesten. Houd hem tus-
sen de handen en speel 
met de duimen. Is er een 
melodie op te maken? 

 POSTER 
Gelamineerde foto van een 
Guinese hut. De stenen 
bakken mensen zelf; de 
muren worden besmeerd 
met leem. Het dak is ge-
maakt van gedroogd gras; 
lekker koel! 

 STOF 
Lap stof uit Guinee. Er zijn 
prachtige figuren in ge-
verfd. Het is een kunst 
apart om dit voor elkaar te 
krijgen. 

  

 KALEBAS 
Mooi gedecoreerde kale-
bas; het precieze gebruik is 
niet bekend. Misschien 
wordt dit gebruikt als kom-
metje. 

 THEEPOTJES 
Mannen gebruiken de 
theepotjes bij hun vrijetijds-
besteding. Samen rond 
een klein fornuisje zetten 
ze sterke thee (attaya) met 
veel suiker en ondertussen 
praten ze met elkaar.  

 

 

 

 

 

BEZEM 
Mensen halen de stevige 
stukken uit palmbladeren. 
Als ze goed gedroogd zijn, 
binden ze ze samen tot 
bezem. Elke ochtend ve-
gen vrouwen en meisjes 
hun straatje. 

 

 

 

 

 

LEPELS 
Vanouds rollen mensen 
een balletje van de rijst en 
stoppen dat in hun mond. 
In de stad gebruiken 
steeds meer mensen een 
lepel, ook voor het op-
scheppen. 

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

 BEWAARPOTJE 
Een klein bewaarpotje met 
deksel, overal zie je ze 
staan in Guinee. 

 PAN 
Deze pan is gemaakt van 
gerecycled aluminium. Le-
ge colablikjes e.d. worden 
omgesmolten en in pan-
vorm gegoten. 

 MORTIER EN STAMPER 
In deze pot wordt peper, 
groente en andere etens-
waar fijngestampt. 

 BANAAN 
Dit decoratieve banaantje 
is uit hout gesneden. 



 

 

 

 

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 man; het is 
prachtig geborduurd. 

 SCHOOLUNIFORM 
Deze kaki kleur is voor de 
uniformen van jongens in 
Guinee. 

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

 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. 

 KLEDINGSET 
Dit kledingsetje voor kin-
deren is gemaakt van een 
veelgebruikte sterk-
glimmende stof. 

 

 

 

 

 

JURK 
Een jurkje in de gezellige 
Guinese stof voor jonge 
meisjes. 

 

 

 

 

 

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. 

 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. 



 

 

 

 

 

BABYPOEDER 
Deze poeder doen mensen 
bij pasgeboren baby’s op 
de wenkbrauwen. Het helpt 
uitstekend tegen vliegen. 
Wat de ingrediënten zijn 
weten de mensen zelf niet 
te vertellen.  

 HAARKAM 
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.  

 TANDENBORSTEL 
Deze takken gebruiken 
mensen om elke morgen 
hun tanden te poetsen. De 
kleine vezels in de tak 
schrobben de tanden goed 
schoon. 

 GAAS 
Dit stukje ‘gaas’ gebruiken 
mensen in Guinee als was-
handje. 

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

 MINI GEREEDSCHAP 
Een mini van gereedschap 
dat in Guinee veel wordt 
gebruikt voor het land. 

 SLIPPERS 
Vrouwen in Guinee hebben 
veelal kleinere voeten dan 
vrouwen in Nederland. Ze 
lopen bijna dagelijks op 
slippers. 


