
In het land wonen ongeveer 12 miljoen mensen. Die 
behoren tot 24 verschillende bevolkingsgroepen, elke 
groep heeft zijn eigen taal. De officiële taal van het land 
is Frans. Van de totale bevolking is 89 procent moslim, 7 
procent christen en 4 procent van de mensen heeft een 
andere religie. 

De Guineeërs leven vooral van de landbouw, veeteelt, 
handwerk of kleine bedrijfjes. In bepaalde streken ver-
dienen mensen geld met de verkoop van rode palmolie. 
Aan de kust is de visserij belangrijk. De gevangen vissen 
worden op de markt verkocht.

De vlag van Guinee bestaat uit drie verticale banen: rood, 
geel en groen. Rood staat voor de moeite die het gekost 
heeft om de onafhankelijkheid te krijgen en voor het 
bloed van de mensen die daarvoor gestorven zijn. Geel 
wijst op de rijkdom in de bodem zoals goud, diamant, 
bauxiet en ijzer. Groen staat voor de vele planten van 
het land en vooral voor de bossen in het zuiden en de 
savanne in het noorden.
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WelKom in Guinee

             Welkom in Guinee
Guinee is een land in West-Afrika en ligt aan de 
Atlantische Oceaan. Het grenst verder aan zes andere 
landen: in het oosten aan Ivoorkust en Liberia, in het 
westen aan Guinee-Bissau, in het zuiden aan Sierra 
Leone en in het noorden aan Senegal en Mali. Guinee is 
ongeveer zes keer zo groot als Nederland. De hoofdstad 
heet Conakry.
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Op reis door het land
De mensen in Guinee zijn heel gastvrij. Als je op 
bezoek komt, krijg je water (of witte wijn), kola-
noten gewikkeld in groene en verse bladeren en 
bloemen. Er wordt gedanst en gezongen. Het is 
een feest.

Onderweg zie je heel veel motortaxi’s. Natuurlijk 
zijn er ook auto’s en bussen waarmee je het 
hele land kunt doorkruisen. Maar in de bossen 
van Guinee gaan de mensen vaak te voet over 
de wegen van rode aarde.

Guinee heeft als bijnaam: het waterkasteel van 
West-Afrika. Veel rivieren, zoals de Niger, 
de Senegal en de Gambia hebben hun 
bron in Guinee. Het landschap is per 
streek heel verschillend. Er zijn 
vier natuurlijke regio’s: Guinee 
maritiem of Beneden-Guinee, 
dat is de kustzone; Midden-
Guinee is de bergregio; 
Hoog-Guinee is de savanne 
in het noordoosten en 
Guinee Forestière is de 
streek met de bossen in het 
zuidoosten.



De kinderen die achterblijven kunnen soms bij een oom 
en tante of oma en opa gaan wonen. Maar dat kan niet 
altijd. En voor die kinderen is er plaats gemaakt in een 
weeshuis. De kinderen die daar wonen zijn dus niet echt 
allemaal weeskinderen, maar kunnen nergens anders 
naar toe. Zo’n weeshuis wordt geleid door zusters van 
de katholieke kerk. Zij verzorgen de baby’s. De kinderen 
krijgen eten en kunnen ook naar school.

Guinee is een arm land. Niet alle kinderen kunnen naar 
school. Hun ouders kunnen het schoolgeld niet betalen 
of ze moeten thuis meewerken. Dat is vooral zo in de 
afgelegen gebieden, zoals in het zuiden van het land. De 
meisjes zorgen voor hun kleinere broertjes en zusjes, 
gaan water halen en hout voor de keuken. De jongens 
bewaken de kudde en houden zich bezig met de kleine 
dieren rondom het huis.

Vaak ook moeten de ouders ergens anders werk gaan 
zoeken. De kinderen kunnen niet mee en leven dus ver 
van hun vader en moeder.

Arm land

Wonen in een Weeshuis



Wat kun jij doen 
voor de kinderen 
in Guinee?

In het eerste weekend 
van oktober vieren we 
in de katholieke kerk 
Wereldmissiedag van de 
kinderen. 
Dit jaar is dat op 2 en 3 
oktober. Overal ter wereld 
helpen kinderen andere 
kinderen. Dat doen ze door 
van hun zakgeld een beetje 
opzij te leggen en in het 
spaarzakje van MISSIO te 
doen. Dat kun jij ook doen! 
Dit jaar helpen we de kinderen 
in de weeshuizen in Guinee. 

Kijk ook eens 
op onze website 

 
www.missiokids.nl
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help jij mee?


