
Winti kent het fenomeen heilige schrift niet/ Winti kent vanuit de basis geen heilig boek 

 

Uit de pers heeft de Okomfo fu Kondre vernomen dat dhr. Mac Nack bezig is met het promoten van 

een boekwerk dat betrekking heeft op mogelijke verrijking van normen en waarden de wintireligie 

rakende.   

Verder is ook uit de pers vernomen dat dit boekwerk door vernoemd persoon als heilig getypeerd 

wordt. Het is zo dat de basis van elke religie essentiële zaken kent die het geloof inhouden en de 

geloofsstructuren aangeven. 

De basis van waaruit winti is opgebouwd heeft grotendeels betrekking op de geloofsfilosofieën uit 

Afrika ten tijde van de slavernij. Deze filosofieën zijn niet bekend met zogenoemde heilige geschriften, 

omdat het karakter van geloof en geloofsstructuren een veel diepere dimensie kent. 

Winti kent vanuit de basis geen heilig boek , maar dat komt omdat het Leven het enige volledige is dat 

Anana geschapen heeft en de mens met al zijn belevingen, is daar onderdeel van.  

Het is bekend dat de wintireligie jarenlang door  een taboewaas omgeven was door bekende factoren 

in de samenleving. De geschiedenis spreekt boekdelen. Door de taboewaas is het ontwikkelingsproces 

van winti blijven steken op het niveau, waarbij de verschillende duman zich door de tijd heen meer zijn 

gaan oriënteren op de gang van de mensen naar de wintikampu en het bieden van spirituele genezing 

aan hulpbehoevenden middels rituelen en andere gebruiken zoals zang en dans. Hierdoor wordt 

gedacht dat dit alleen de beleving van winti is. 

De wintireligie is niet alleen een geloof en bestaat niet alleen uit rituelen maar kent ook de sociaal – 

moreel – ethische kant, waarbij de mens gebonden is aan waarden en normen en de wijze waarop hij 

zijn leven moet inrichten, gebruikmakende van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit proces is al 

jarenlang de focus waartoe de stichting Tata Kwasi ku Tata Tinsensi streeft ter verheffing van de 

geestelijke waarde van winti in de samenleving met als uitkomst de formele aanstelling van de Okomfo 

fu Kondre.  

De ontwikkeling van winti staat niet stil. De afgelopen tijd zijn er door Okomfo op verschillende locaties 

yeye-taki gehouden, om de boodschap van Anana over te brengen naar belijders en sympathisanten 

die volgens de wintileer tot geloof willen komen en de zin van het leven zoeken. 

Op dit moment is ‘Anyame’ het meest complete boekwerk dat door de Okomfo gebruikt  wordt om 

winti over te dragen of verder te verkondigen. 

Op zich is het voorbarig om nu een waardeoordeel te geven, omdat de inhoud van het boek niet 

bekend is.  

Naderhand zal een nadere verklaring gegeven worden omtrent het boekwerk van dhr. Mac Nack.   
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