
Verslag Guinée–reis  19 april tot 1 mei 2016 
Doelstelling van deze reis :  

- Laten onderdompelen in het dagelijks leven in Guinée om zo hun 
cultuur beter te leren begrijpen.  

- voor vzw KIK :  
 bespreken van bouwplannen 
 uitwisseling tussen basisscholen “Ak’Cent” Bever en “Le Dauphin” 

Kindia  
 leerkrachten inspireren door bewegingsactiviteiten met “Multi 

Move” en methode “Flonflon” (aanleren Franse taal)  
 

Dinsdag 19 april  
 
Eindelijk ! Zo lang naar uitgekeken, zoveel over gepraat, veel aan voorbereid … 
We (Maria, Marleen, Trees, Martien) 
vertrekken naar Guinée Conakry. 
Het sleuren met de valiezen (225kg met 
vooral speelgoed en educatief materiaal) valt 
nog mee.  
 
 

 
Marijke Folmer en Mamadou Sow, de stichters van de school  “Le Dauphin” in Kindia 
staan ons al op te wachten ! Blij weerzien !  
Het is “file” in Conakry op weg naar Coyah. Door de hevige regenval ligt het verkeer 
“complètemant blocqué”. De politie is nl. naar huis door de hevige regen. Op de 
“carrefours” is het een echte chaos ! Rijden wie rijden kan …. En maar toeteren !!!!  
De eerste nacht verblijven we in park Milly Mamoudou (zie ook www.mamoudou.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Woensdag 20 april  
 
Is het nu 8 u of 10 u ?  
Verwarring alom tot we zien dat het uur van onze GSM zich automatisch heeft 
aangepast aan de plaatselijke tijd.  
8u Guinée = 10u België 
Lekker ontbijt : Frans brood met vache qui rit. 
We maken kennis met Alice (verantwoordelijke voor het park) 
Nu de rit aanvangen tussen Coyah en Kindia. Mamadou “slalomt” tussen de 
putten van de weg. Chinezen zijn hier heersers van de wegenwerken, maar 
door ebola en meningsverschillen met de regering gaan de werken niet verder. 
Boodschappen doen we onderweg (en route):  
vlees (netjes verpakt in bladeren van palmbomen) 
groenten en fruit.  
De rit is een kennismaking met het leven in Afrika : 
dorpen, marktjes, ananasplantage, …. bergachtige 
streek. 
 
 
 
Aangekomen in Kindia maken we kort kennis met de leerkrachten en de 
directeur op school. Fijn ! 
3 kleuterklassen en 5 lagere klassen (6 de lj. zit al in de gebouwen van het 
collège) 
“Bonjour madame, bienvenue …..” kindjes begroeten ons in koor ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
We spreken even af voor morgen. We zijn onder de indruk van de hygiëne op 
school : kindjes wassen hun handen na het toiletbezoek.  
 
 
Na een lekkere rijstmaaltijd met saus 
met feuille de patate” bij Marijke thuis, 
wat orde brengen in onze spullen : 
school, cadeautjes, ….en wat rusten op 
verzoek van Marijke. 
We  genieten van de gastvrijheid van 
Marijke en Mamadou. Ze maken graag 
plaats voor hun 4 gasten. 
 



 
Bezoek van de verfster : Madame Djallo  
We bestellen tafellakens en bespreken het verven en stempelen  
van de t-shirts KIK. 
 

Bezoek Fanta !   
ja…Marijke en Mamadou hebben  
een “open huis”, veel volk over de vloer. 
Blij weerzien ! Fanta zal ons begeleiden 
tijdens ons verblijf in de dorpen.  
 
 
 
 

 
 
Super lekkere salade gegeten : patatjes, eitje, avocado, tomaatjes, 
komkommer, … 
Hoewel het regenseizoen maar eind mei begint worden we verrast door een 
stevig onweer. 
Dit brengt wel wat verkoeling bij temperaturen van rond de 30 ° C !  
We bereiden de activiteiten voor morgen nog wat voor ! 
Marijke geeft ons ook tips ivm het gebruik van water en elektriciteit.  
Leren omgaan met watertekort en het “niet” hebben van elektriciteit is een 
must als je wil leven in Guinée. 

 
 
Donderdag 21 april  
 
Opstaan : 6u30.  Om 7u45 op school tot 13u30. 
Op aanvraag werken rond beweging met de handleiding van Multimove. 
Marleen en Martien laten de kinderen volop genieten van de bewegingen die we 
doen met de parachute : onder, boven, golfjes maken, kikkertjes laten 
springen,…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Trees en Maria laten de kleuters bewegen met de 
zelfgemaakte pittenzakjes. Ze doen goed mee ! Vooral 
de relaxatieoefeningen op de blauwe plastiek werken 
echt ontspannend. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En nu naar de markt : stofjes kopen.  
We moeten echter “vluchten” voor het 
opkomend onweer. De vrouwen ruimen 
vlug hun stofjes op ! Gedaan met 
“markten”. Vlug naar de auto van Marijke 
(richting home). 
 
Meneer Bah, de couturier komt langs om te 
vragen wat we allemaal willen maken.  
 
 
’s Avonds nog wat voorbereidingen treffen 
voor de activiteiten van morgen. 
 

 
 
Vrijdag 22 april  
 
Naar school ! Dag 2 Multi Move 
Om 7u45 vlaggengroet. Kinderen staan in rijen rond de vlag en zingen het 
nationaal volkslied. Ondertussen wordt de vlag gehesen.  
 

 
Maria en Martien werken vandaag rond “ballen”  
Marleen en Trees nemen de touwen en de 
muziek voor hun rekening.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
We stoppen vandaag om 13u, want de Moslims willen naar de Moskee.  
’s Middags rijst met saus. Daarna proberen we “siesta” te houden.  
In de namiddag maken we een kleine wandeling in de wijk Féréfou. 
Marijke is door iedereen gekend ! “Madame Sow “ … 
Jammer dat we toch weer zoveel afval (vooral plastiek) overal zien 
rondslingeren.  
Ophalen van huisvuil bestaat hier niet …evenmin verwerking ervan… 
Zou het niet beter zijn afval al op één plaats te verzamelen ???  
 
’s Avonds zijn we uitgenodigd bij Lies Van Mullem (directeur van Trias Guinée) 
Trias is een Belgische NGO die vooral ondernemende mensen steunt.  
(zie website : www.triasngo.be) 
Hun slogan “Dromen krijgen kansen” is hier heel toepasselijk ! 
 
 
Zaterdag 23 april  
 

Deze morgen vertrokken naar de 
nieuwe gebouwen van “ Le 
collège”  

 
We bezoeken ook de het terrein 
waar vzw KIK wil meehelpen aan 
de bouw van kleuterklassen. 

 
 
 
 
 
  
Brieven van de 6 de klas van Ak’Cent 
afgegeven. Zo zorgen we voor een uitwisseling 
tussen de leerlingen van de lagere school 
Ak’cent Bever en de 6 de klas van de school 
“Le Dauphin in Kindia. Boeiend ! Nu gaan deze 
6 de klassers aan het schrijven en op het eind 
van ons verblijf nemen we de brieven mee 
richting België. 
 
 
Rond 11u gaan we stempelen bij Madame Djallo Adama….  
Stoffen meten, knippen, wassen, drogen, … T-shirt voor KIK stempelen met het 
kaarsenvet. Restjes kaars meegebracht uit de kerk van Bever.   
We lieten een stempel maken voor KIK, maar oeps … stempel werd niet in 
spiegelbeeld gemaakt. Maar we lossen dit op door de T-shirt binnenstebuiten te 
draaien om te stempelen. Voor alles is er een oplossing  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Middagmaal : rijst met saus op basis van blaadjes van de maniokplant.  
We bezoeken het ziekenhuis van Kindia.  
Paviljoentjes, “dank zij ebola”  nu toch wat opgeknapt en meer hygiëne.  

 
 
Zondag 24 april  
 
Na het ontbijt vertrekken we voor een activiteit van Trias naar een manifestatie 
van ASF (Association Services Financiers)  

 
Het wordt een heuse “reclame-campagne” 
ivm leningen en spaarmogelijkheden.  
We nemen deel aan de manifestatie en 
worden als heel belangrijke gasten 
beschouwd.  
 
 
 
 

 
Trees zegt er ook een woordje ter 
ondersteuning van hun project !  
Mensen zijn heel vriendelijk en waarderen 
onze belangstelling. Met een “micro-wagen” 
trekken we langs een aantal dorpen en delen 
flyers over ASF uit. Ze kunnen rekenen op 
grote belangstelling.  

 
 

 
 
 
 
 
Maandag 25 april 
  
We vertrekken naar de dorpen : En brousse !  



Rode wegen, putten, kronkelende paden, diepe met water gevulde putten, 
maken het rijden zeker niet gemakkelijk ! Na 2 reparaties aan de auto vallen 
we onderweg naar Dalon Fari definitief “en panne”.  
 
 

We moeten Marijke en haar “apprenti” 
achterlaten in de brousse, maar dit vindt 
ze helemaal niet erg en kan genieten 
van de natuur om zich heen. 

 
 
 
 
 

Wij rijden met 6 in de auto verder. 
Rond 16u komen we aan in Dalon Fari, blij weerzien. Ze kijken vol 
belangstelling naar de meegebrachte foto’s. Leuk !  
We voeren een gesprek met de vrouwen en de verantwoordelijken.  
Grootste probleem : “la pompe est en panne”.   
We bespreken verder hoe ze het water beheren in de andere dorpen.  
Besluit : we geven 1  miljoen FG (100 euro) voor het herstellen van de pomp op 
voorwaarde dat ze aan “waterbeheer” zullen doen. Komt in orde ! Ze zullen 
openingsuren voorzien en een bijdrage vragen van 100 FG voor een bidon van 
20 liter water zoals dit gebeurt in de omliggende dorpen. Beloofd ! Fanta zal dit 
laten opvolgen.  
Op traditionele wijze wordt er voor ons gekookt … We helpen waar we kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat dacht je dat we nu gingen doen ???? DANSEN natuurlijk !  
Enkele kinderen beginnen ritmisch te dansen op de begeleiding van een trom 
(bidon met stokken) 
Enkele vrouwen dringen zich op en willen “zelf” dansen ! Opzij kindjes !  
Na enkele dansnummers worden we dringen verzocht ook onze beste 
danspasjes uit de kast te halen. Amaai …. Wat zijn wij “houterige poppetjes” als 
we hun hele lijf zien  bewegen !!!! 
Dansen en zingen is een grote troef in deze cultuur ! Je wordt er als het ware 
mee geboren.  
Zelfs kindjes op de rug bewegen mee met hun dansende mama’s. 



Marleen en Trees slapen in hut van “la présidente” ! 
We zorgen dat ons muskietennet goed vast zit onder de matras. 
De dames besluiten om toch maar een “welriekend vichy” zakdoekje voor de 
neus te houden om in slaap te vallen. De geur van koeienvla is doordringend !  
Maria en Martien slapen in het huis op een matras van stro en houten stokken. 
Dankzij een wollen deken erboven hebben wij het lekker warm ! Wat zeg je ? 
Warm ? Neen HEET ! verschrikkelijk heet! Van slapen komt niet veel in huis ! 
Maria gaat zelfs midden in de nacht even buiten zitten. !!  

 
 
Dinsdag 27 april 
Na het ontbijt vertrekken we voor een wandeling in de blakende zon naar het 
dorp Dar es Salaam.  Het is een heel mooie tocht in het Afrikaanse landschap ! 
Echt genieten !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Dar es Salaam worden we hartelijk ontvangen ! (overal trouwens ) 
De plastieken stoelen staan al klaar. “Ca va ? Oui, et vous ? Et votre famille ?  
(zinnetje dat Marijke ons leerde … ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We bekijken de rijstpelmachine waar een onderdeel aan vervanging toe is. Er is 
geen geld om dit te herstellen. De opbrengst van de rijstpelmachine hebben ze 
gebruikt om hun waterpomp te herstellen. En nu ?  
Onder een strooien afdakje zijn vrouwen palmnotenolie aan het maken. 
Hoe gaan ze te werk  ? Palmnoten koken, stampen, koken, en persen om sap 
eruit te krijgen. Is een intensieve bezigheid.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aan de rand van het dorp komen boeren hun  
paar ossen binnenbrengen om deze te laten  
opleiden om hun land te kunnen bewerken. 
Ossentractie, een project van Trias. 
 Elke os krijgt een naam en leert een 14 tal  
bevelen. Na een 6-tal weken zijn de ossen 
opgeleerd en kunnen ze het veld onder begeleiding 
omploegen.  
 

 
 

 
’s Avonds maakt Fanta voor ons Guinéese frietjes : aardappelen met de schil 
halfgaar koken. Schil eraf halen, en in langwerpige stukken (dikke frieten) 
snijden. Bakken in kom op houtvuur in pan met arachideolie. Duurt ongeveer 
10 minuten per portie. Nadat de laatste gebakken zijn, zijn de eerste reeds 
koud. Maar hier worden ze zo gegeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kip wordt geslacht en netjes gereinigd. 
’s Avonds weer stevig onweer.  Schaap met 3 pasgeboren lammetjes krijgen 
onderdak in het plaatsje waar wij zitten.  
 
Woensdag 28 april  
 
We vertrekken richting Doubaya. 



Marijke en Mamadou komen ons ophalen (auto is weer hersteld)  
Ook hier spreken ze ons aan ivm waterput. Hier is er in het dorp zelf helemaal 
geen waterput. Regering plaatst hier en daar waterputten. Maar je moet relaties 
hebben om in aanmerking te komen voor een waterput. In dit dorp is alleen de 
“instituteur” iemand die gestudeerd heeft en relaties kan opbouwen. Maar dit 
blijkt onvoldoende.  
Dus suggereren Mamadou en Fanta dat de mensen hier hun kinderen naar 
school moeten sturen om hun dorp op deze manier in de toekomst betere 
kansen te geven. Wie studeert kan opkomen voor de rechten van “het dorp”.  

 
In “le bafon”   kweken ze aubergines en mais. Binnenkort rijst.  
Nadien vertrekken we richting Féréfou (huiswaarts )  

 
 
Donderdag 29 april 
 
Efkes “pauze” en napraten over ons dorp-avontuur.  
Bij Madame Djallo gestempelde en gekleurde stof gaan halen + stoffen 
meenemen die ze verkoopt. De T-shirten van KIK zijn heel mooi diep oranje ! 
Leuk zo ! 
 
 
 

 
 

Met TAXI-MOTO naar de markt. Weer eens een 
andere manier van reizen. Valt best mee.  
 
 
 
 
 

 
Chaotische drukte : , overal steegjes, straatjes, waar vooral vrouwen hun 
producten (stof, fruit, …) proberen te verkopen. Afdingen is hier de gewoonte, 
voor ons heel onwennig ! 
Na het avondeten repeteren voor onze voorstelling van Flonflon , le Mouton, 
bèèèè ….. 
Flonflon is een methode waar onze 3 de klassers in Ak’Cent Bever al zingend en 
spelend Frans leren. 
 
 
 
 
 
Vrijdag 30 april 
 
“Bonjour Flonflon, bonjour Flonflon, bonjour petit mouton …. 



Madam Odette (petite section = 1 ste kleuterklas) is afwezig.  
Reden : pélérinage !  
Familie gaat voor werk ! (om over na te denken)  
Kindjes worden verdeeld in de andere klassen.  
We beginnen in la “moyenne” section = 2 de kleuterklas. 
 
We hangen een doek en spelen met 
Flonflon poppenkast ! 
We leren het liedje van “Bonjour 
Flonflon, bonjour Flonflon” … 
Flonflon spreekt de kinderen aan, 
 ze vinden het heel grappig, leuk, 
maar sommigen zijn er ook bang 
van (zijn over het algemeen bang 
van dieren) 

 
 
 
 
 
We nemen afscheid van de juffen en het andere 
personeel ! Ze zijn ons heel dankbaar. 
Voor ons “KIK-filmpje” nemen een interview af van de 
directeur van Le Dauphin.  
Een gedreven man met goede inzichten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 april  
 
We brengen nog een laatste bezoek aan de locatie van “le collège” om een goed 
zicht te hebben op de bebouwbare plekken voor de kleuterklassen die we willen 
bouwen met vzw KIK. Het wordt duidelijk !  
We eten bij Marijke en vertrekken dan richting Coyah !  
We verblijven in Doumboya (deelgemeente van Coyah) bij de ouders, 
schoonzus van Aïshata Kabeal Camara (kvlv-lid van Putte) 
We komen terecht in een “luxe” villa in het dorp ! de nieuwe rijke Guinése 
familie. Maar super vriendelijk !!! 

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Zondag 1 mei 

 
Na een nacht met weinig slaap 
(electriciteitsgroep maakte heel veel lawaai) 
krijgen we een ontbijt : brood, corned beef, 
ajuin, avocado,.. 
We rijden naar een ander dorp tot we bij een 
rivierarm (mangrove) uitkomen ! Hier is ook 
eb en vloed. La pirogue staat te wachten.  
 

 
Daarna wandelen we verder naar de grote familie. Daar zijn alle vrouwen druk 
in de weer om een maaltijd te bereiden voor de rest van het dorp.  
Het beloofd een gezellige bedoening te worden. 
 We nemen afscheid en rijden richting Conakry !  
Dan is het moment van het afscheid gekomen ! Met pijn in het hart maar met 
veel mooie herinneringen kunnen we vertrekken. “Huilen mag je doen als ik je 
nooit meer zie …nu is het alleen tot ziens” zegt Marijke !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan Marijke en Mamadou voor de onvergetelijke tijd, voor het ons laten 
beleven van het leven in Guinée, voor het ons beter leren begrijpen van de 
Guinése cultuur in al zijn facetten. We zijn er zeker “rijker” van geworden ! 
Merci Beaucoup !! 



 


