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Guinée

‘De tuin van West-Afrika’

Staatsvorm

republiek onder militair regime
President: Lansana Conté (sinds 1984)
Premier: Lansana Kouyaté (sinds 2007)

Hoofdstad

Conakry (2 mln inwoners)

Inwoners

10,2 mln

Geografie

West-Afrikaanse kust,
buurlanden: Sierra Leone, Liberië, Côte d’Ivoire (zuiden en oosten)
Mali, Senegal, Guinée-Bissau (noorden)

Talen

Frans is officiële taal, elke etnische groep heeft eigen taal (Madingo, Sussu,
Fular)

Etniciteiten

Peuhl (Fula) 40%, Malinke 30%, Sussu 20%, Kissi (6,5 %), kleine etnische
groepen 10%, waaronder Diallonkés, Badiarankés, Coniaguis en Bassaris, de
Tyapi, Diakankés, Sarakolés als Linsan Saran en Manda Saran, Limbas (elk
eigen regio)

Religies

Soennitisch moslim 85%, christelijk (RK) 10%, animistisch 5%

Belangrijke data

2 oktober (1958) onafhankelijkheidsdag
1958-1984 ca. 2 miljoen Guineeërs vertrokken om economische redenen naar
buurlanden
1984 overlijden president Sekou Touré, sindsdien militair regime
23 december 1991 Nieuwe grondwet

Bijzonderheden

- geboortedata zijn vaak onbekend, dus worden in NL meestal 1 januari of 1
juli
- hechte familiebanden, vaak wonen 3 generaties bij elkaar
- kinderen worden beschouwd als kinderen van de hele familie: het is normaal
dat een kind naar een kinderloze tante gaat
- polygamie, 1 man heeft vaak meerdere vrouwen
- staan bekend als vriendelijk en met grote werklust
- voodoo en fetisjme zijn bekend, natuurgodsdienst bij velen bekend
- intern instabiel, spill-over effect van burgeroorlogen in Sierra Leone en
Liberië
- horen van stemmen is niet abnormaal, overledenen kunnen in dromen
terugkomen

Aandachtspunten

- familiebanden zijn erg belangrijk
- psychiatrie in Guinée is niet ontwikkeld
- slachtoffers burgeroorlogen Sierra Leone en Liberië
- ziekteverklaringen (animisme, voorouders)

Behandeling in NL

etniciteit (clan)
Contacten met familie in thuisland
Belang eigen gezin: voortzetten van tradities
Uitleg over medicatie is noodzakelijk
Psychosomatische educatie over werking van hersenen
Kennis van NL taal, kansen tot participatie NL samenleving

Organisaties in NL

Guinese Vereniging voor Cultuur en Democratie (GVCD)
Haarlemmerplein 17 1013 HP Amsterdam
Tel: 020 3203758 - Fax: 020 3203758 - email: gvcd@hetnet.nl
http://www.medialounge.nl/gvcd/NL/Nederlands.html
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