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winti is wind: ongrijpbaar maar wel voelbaar. het begríp winti heeft meerdere betekenissen. in de breedste zin
is het een aanduiding voor de afro-surinaamse cultuur. in engere zin staat winti voor een religie/cultuur waarin
magi-sche rituelen een rol spelen. winti in het publieke domein - knaw research portal - deze afrosurinaamse religie droeg gewoonlijk een feestelijk karakter. dit is deels intrinsiek aan winti dankzij de muzikale
omlijsting en een ‘theatrale’ kant, de manifestatie van bezetenheid brengende geesten, maar was tegelijk een
middel om belangstelling te wekken. winti geldt als exotisch in nederland, en als attractief lila: an inquiry
into morals robert m. pirsig london ... - wind in het leven van de afro-surinamers." religieuze bewegingen
in nederland 12,1986:7-23. clarke, p. "why women are the mediums in bahain condomble." paper presented to
the conference on the challenge of magic, lyon, 199z derveld, f.e., and noordegraaf, h. winti-religie, een afrosurinaamse godsdienst in nederland. amersfoort: de horstink, 1988. de verschillende obia’s winti - irvin58
- afro surinamers zijn afstammelingen ... surinaamse vrouw, panji is een omslagdoek) haar geliefde sieraden
zijn opgeblazen boeien (armbanden) met bloemknoppen of ronde kogels aan ... onderhouden van de contacten
binnen de winti religie. de leba is de bewaker en hoeder van de kra tafra - irvin58 - in de winti religie. wintiinstituut memo (update 17-4-2015) 2 ... al honderden jaren word er binnen de afro surinaamse cultuur de
naam kra of akra gebruikt. de kra werd gezien en aangenomen als de ziel van de mens. we zullen hieronder uit
de doeken doen dat dit helemaal niet het geval is. het ritueel kari kra krijgt a mati wroko issuesinpostcolonialityles.wordpress - vrouwen vaak verbonden met winti, een afro-surinaamse
volksreligie met wortels in west-afrika. belangrijk in de winti-religie is de opvatting dat ieder mens gedragen
wordt door geesten, ‘winti’. er bestaan vele winti die allemaal verschil-lende eigenschappen hebben. wekker
legt uit: “een mens wordt vanaf de verwekking 13 religieuze tradities, volksgeloof en religieuze ... - door
diverse afro-surinaamse nederlanders en antilliaanse nederlanders worden beleden. omdat er belangrijke
parallellen bestaan met het volksgeloof en religieuze geneeswijzen in het christendom komen ook deze aan de
orde. tot besluit zet ik uiteen waarom genoemde thema’s van belang zijn voor de ggz en hoe behandelaars
hiermee om kunnen gaan. homoseksualiteit en etnische identiteit bij creools ... - de typisch-surinaamse
vorm van lesbienneschap die onder creoolse volks vrouwen voorkwam, zien wij nu in nederland voortleven
onder de migranten. de opvattingen die deze mati (vriendinnen) aanhangen over seksualiteit maken deel uit
van een subcultuur, waartoe ook de afro-surinaamse religie - meestal aange duid als winti of afkodree behoort ... ‘psychose’ of ‘djinn’: verklaringsmodellen en ... - voorbeelden zijn winti-geneeswijzen onder
afro-surinamers en hindoeïsti-sche geneeswijzen onder surinaamse hindoestanen.3,4,6 sommige migranten
met een islami- ... specifieke van “religie” (als cultu-reel subsysteem) is dat het een geheel van regels voor
denken en inleiding in de winti als een hulpverleningsmethode - winti is een sociaal-religieuze cultuur
van afro-surinaamse oorsprong die als ... psychologie en religie van de winti. alle geesten van overledenen
worden jorka's genoemd. winti's zijn natuurgeesten die weer in subgroepen kunnen worden ingedeeld. er is de
ziel wegwijs in een kleurrijke samenleving praktische ... - van de hand van henri j.m. stephen is het
boekje winti; afro-surinaamse religie en magie bij surinamers in suriname en nederland (amsterdam, z.j.; isbn
90-90003-95-9). 2e jaargang no. 7 naks tori - de afro – surinaamse cultuurhistorie, het cultureel erfgoed en
de cultuurhistorische waarden. door middel van podiumkunsten worden de verschillende aspecten van de winti
religie door de organisatie uitgebeeld. a4 a m st e rd a m n rc a5 - stichting eer en herstel ... - stuiterend
afro-caribisch ritme. ... tage religie in amsterdam van de gemeente amsterdam. daarvan zijn er 65, ofwel 23 ...
winti is de surinaamse variant van voodoo. maar denk bij voodoo nou niet aan poppetjes waar je naalden in
steekt om een ander pijn te doen, of aan zwarte magie. dat is de
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