
	

	

Jaarverslag	2017	

Algemene	Informatie	
CBR	 Effata	 is	 een	 Nederlandse	 stichting.	 CBR	 staat	 voor	 Community-Based	
rehabilitation.	 CBR	 is	 een	 integrale	 aanpak	 om	 personen	 met	 een	 beperking	 te	
ondersteunen	 in	 gebieden	met	 een	 zeer	 beperkte	medische	 infrastructuur.	 CBR	Effata	
heeft	 als	 doel	 om	 voorlichting	 te	 geven	 over	 en	 hulp	 te	 bieden	 aan	mensen	met	 een	
beperking	in	Nigeria	en	Guinee-Bissau.		

CBR	 Effata	 werkt	 nauw	 samen	 met	 de	 gelijknamige	 niet-gouvernementele	
organisaties	“CBR	Effata”	 in	Ebonyi	State,	Nigeria	en	“RBC	Effata”	 in	Oio	State,	Guinee-
Bissau.	

CBR	Effata	is	ANBI-geregistreerd.	De	bestuursleden	ontvangen,	met	uitzondering	
van	 eventuele	 aangevraagde	 reiskostenvergoeding,	 geen	 beloning	 voor	 hun	 werk	
gedaan	voor	CBR	Effata.	Meer	informatie	is	te	vinden	op	de	website:	www.cbr-effata.org.	
	
Bestuur	
Het	bestuur	bestaat	uit	de	volgende	personen:		

• Dhr.	Wim	Otte	–	voorzitter	
• Mevr.	Corrie	Corbijn	–	secretaris	
• Dhr.	Jurjan	Aman	–	penningmeester	
• Mevr.	Ellina	van	Moolenbroek	–	algemeen	bestuurslid	
• Mevr.	Femmie	Lagendijk	–	algemeen	bestuurslid	
• Mevr.	Mariëtte	van	Moolenbroek	–	algemeen	bestuurslid	
• Dhr.	Michel	Sinke	–	algemeen	bestuurslid	
• Mevr.	Eline	van	den	Bosse	–	algemeen	bestuurslid	

Raad	van	Advies	
CBR	Effata	wordt	bijgestaan	door	een	Raad	van	Advies.	Deze	bestaat	uit	personen	met	
ervaring	op	het	gebied	van	internationale	samenwerking	(in	brede	zin),	die	meedenken	
en	advies	geven	over	zelfstandige	en	nieuwe	projecten.	
Tot	de	Raad	van	Advies	behoren:	

• Mevr.	Ellen	van	den	Hil	–	public	health	
• Dhr.	Jaap	Braaksma	–	onderwijs	
• Dhr.	Huib	Cornielje	–	community-based	rehabilitation	
• Dhr.	Teus	Dorresteijn	–	public	health	
• Dhr.	Lenard	Prins	–	security	
• Dhr.	Reinier	de	Blois	–	linguistics	



	

	

Projectbegeleider	
Dhr.	 Frank	 van	der	Maas	 is	 projectbegeleider	 bij	 CBR	Effata.	Hij	 heeft	 in	 het	 verleden	
verschillende	 projecten	 opgezet	 in	 Ebonyi	 State,	 Nigeria.	 Deze	 projecten	 draaien	
inmiddels	zelfstandig.	Een	thuisfrontcommissie	draagt	zorg	voor	zijn	 levensonderhoud	
(zoals	salaris,	verzekering	en	pensioen).	Dit	gebeurt	door	middel	van	een	achterban	die	
hem	sponsort.	Frank	is	directeur	van	twee	projecten	die	gestart	zijn	in	2014.	Daarnaast	
adviseert	hij	de	zelfstandige	projecten.	

Steun	en	naamsbekendheid	
Vanwege	 de	 lopende	 actie	 ‘Geloofwaardig’	 van	 Jeugdbond	 van	 Gereformeerde	
Gemeenten	is	de	naamsbekendheid	eind	2017	van	de	stichting	sterk	toegenomen	zonder	
dat	we	geld	hebben	hoeven	te	besteden	aan	reclamemateriaal.	De	opbrengst	van	de	actie	
wordt	eind	2018	verwacht.	

Consultant	
Dhr.	Teus	Dorresteijn	is	vanaf	2017	betrokken	bij	de	ondersteuning	van	de	zelfstandige	
projecten	 in	 Nigeria.	 Hij	 verschaft	 technisch/medisch	 advies	 aan	 de	 veldwerkers	 en	
heeft	 een	 adviserende	 rol	 in	 de	 verdere	 verzelfstandiging	 van	 de	 projecten.	 Hij	 hoopt	
één	keer	per	jaar	een	periode	in	Nigeria	te	verblijven.	



	

	

Projecten	
CBR	Effata	zet	zich	al	vanaf	1996	in	voor	personen	met	een	beperking	in	Ebonyi	State,	
één	van	de	armste	provincies	van	Nigeria.	Veel	projecten	draaien	inmiddels	zelfstandig	
onder	 plaatselijke	 besturen	 behorende	 bij	 de	 nationale	 partnerorganisatie	 CBR	Effata.	
De	twee	projecten	waar	wij	als	stichting	ons	grotendeels	mee	bezig	hebben	gehouden	in	
2017	zijn	de	 inclusieve	middelbare	 school	Berea	 in	Nigeria	 en	het	CBR-programma	 in	
Guinee-Bissau.	In	2017	is	de	school	uitgebouwd	tot	maximale	capaciteit	en	geregistreerd	
bij	de	overheid.	Het	programma	in	Guinee-Bissau	is	sterk	gegroeid.		

Inclusieve	Middelbare	School	Berea	in	Nigeria	
De	inclusieve	middelbare	school	“Berea”	heeft	als	doel	dat	 jongelui	met	een	beperking,	
in	het	bijzonder	dove	jongeren,	middelbaar	onderwijs	kunnen	ontvangen.	De	opzet	van	
het	onderwijs	is	om	inclusief	te	zijn:	het	onderwijs	wordt	gegeven	aan	personen	met	en	
zonder	een	beperking.	Dit	bevordert	de	integratie.	Het	streven	is	om	de	balans	van	het	
aantal	studenten	met	of	zonder	beperking	rond	de	vijftig	procent	te	hebben.		

Eind	 2017	 ontvingen	 257	 studenten	 les	 op	 de	 middelbare	 school.	 Dit	 is	 een	
behoorlijke	groei	ten	opzichte	van	de	183	studenten	die	eind	2016	op	de	school	zaten.	
Van	deze	257	studenten	zijn	er	93	doof	en	hebben	er	22	een	lichamelijke	beperking.	De	
andere	142	studenten	hebben	geen	beperking.	Vier	 leraren	hebben	ook	een	beperking	
en	 fungeren	 als	 rolmodel	 voor	 de	 studenten.	 In	 2017	 werden	 opnieuw	 nieuwe	
klaslokalen	 gebouwd.	 Computers	 en	 instrumenten	 voor	 het	 laboratorium	 werden	
aangeschaft.	Overige	kosten	zijn	gemaakt	om	het	schoolgeld	te	betalen	voor	hele	arme	
studenten.		

De	 Nederlandse	 stichtingen	 Jars	 of	 Clay	 foundation,	 Bijzondere	 Noden	 van	 de	
Gereformeerde	 Gemeenten	 en	 de	 Canadese	 Stephanos	 Development	 Foundation	
droegen	bij	in	het	financieren	van	lesmateriaal,	schoolgeld	en	de	nieuwbouw.	

Community-Based	Rehabilitation	project	in	Guinee-Bissau	
Het	 CBR-project	 in	 Guinee-Bissau	 is	 in	 2017	 uitgebreid.	 Guinee-Bissau	 is	 één	 van	 de	
armste	 landen	 ter	wereld	 en	 heeft	 een	 relatief	 hoge	 prevalentie	wat	 betreft	 personen	
met	een	beperking.	Oorspronkelijk	was	er	één	centra,	namelijk	in	het	stadje	Bissorã.	In	
2017	zijn	er	ook	centra	geopend	 in	het	meer	centraal	gelegen	Bula	en	het	noordelijke	
Ingore.		

In	 2017	 werden	 vijftien	 nieuwe	 vrijwilligers	 uit	 de	 community	 opgeleid	 voor	
detectie	en	support	van	mensen	met	een	beperking	in	de	dorpen.	In	hetzelfde	jaar	zijn	
ruim	 800	 personen	 met	 een	 beperking	 geholpen	 met	 medicatie	 (waaronder	
antiepileptica	 en	 oogmedicijnen),	 en	met	 prostheses	 en	 rolstoelen.	Meer	 dan	 honderd	
jongeren	werden	 financieel	 gesteund	om	naar	 school	 te	 gaan,	waaronder	 tachtig	dove	
jongeren.	 In	 samenwerking	 met	 een	 lokale	 organisatie	 werden	 honderd	 grote	



	

	

watertanks	 (5000	 liter)	 gebouwd	 en	 twintig	metselaars	 (waarvan	 vier	 doof)	 getraind.	
Tweeënveertig	mensen	met	een	beperking	kregen	een	micro-credit.		

Stichting	 Jars	of	Clay	en	Stephanos	Development	Foundation	droegen	 financieel	
bij	aan	dit	project.	

In	 2017	 is	 door	 het	UMC	Utrecht	 een	 cost-effectiveness	 analyse	 gedaan	 naar	 de	
behandeling	 van	 epilepsie	 in	 rurale	 gebieden.	 De	 conclusie	 uit	 dit	 onderzoek	was	 dat	
CBR	 een	 uitstekende	 manier	 van	 werken	 is	 om	 personen	 met	 epilepsie	 in	 moeilijk	
toegankelijke	gebieden	te	diagnosticeren	en	te	behandelen.	
	

Zelfstandige	projecten	in	Nigeria	
CBR	Effata	heeft	een	aantal	zelfstandige	projecten	in	Ebonyi	State,	Nigeria:	

• Oogproject,	orthopedisch	project	en	beroepstraining,	in	Omorodu	Iseke	
• Inclusieve	lagere	school	Effata,	in	Onuenyim	Iseke	
• Aids	Ministry,	in	Nwofe	Agbaja	
• Inclusieve	lagere	school	Bethel,	in	Nwofe	Agbaja	

Het	oogproject	

In	 2017	 is	 CBR	 Effata	 tien	 keer	 bezocht	 door	 een	 oftalmoloog	 voor	 consultaties	 en	
operaties.	 De	 plaatselijke	 werkers	 gingen	 wekelijks	 voor	 outreach	 de	 dorpen	 in	 om	
mensen	 daar	 te	 behandelen	 of	 door	 te	 verwijzen	 naar	 het	 centrum	 van	 CBR	 Effata	 in	
Omorodu.	Personen	die	niet	meer	geopereerd	kunnen	worden	kregen	een	mobility	and	
orientation	training	aangeboden	om	de	zelfstandigheid	te	bevorderen.	In	totaal	hebben	
28	 personen	 dit	 traject	 doorlopen.	 In	 2017	 zijn	 er	 7,143	 consultaties	 verricht	 en	 445	
patiënten	geopereerd.		

Jars	of	Clay	Foundation	heeft	financieel	bijgedragen	aan	dit	project.	
	
	



	

	

Het	orthopedisch	project	
Voor	orthopedische	 consultaties	 en	 ingrepen	 is	CBR	Effata	 in	2017	viermaal	door	 een	
orthopeed	 bezocht.	 De	 plaatselijke	 werkers	 hebben	 daarnaast	 regelmatige	 bezoeken	
gebracht	aan	de	zes	outreach	centra	in	het	Izzi	gebied.	In	totaal	zijn	er	1,430	consultaties	
verricht	 en	 105	 operaties.	 Zevenenzestig	 kinderen	 met	 hersenverlamming	 hebben	
ondersteuning	 gekregen	 en	 vijfenveertig	 personen	 zijn	 geholpen	 met	 krukken	 en	
beugels.	Tien	personen	kregen	een	rolstoel,	en	tien	jongeren	een	kunstbeen.	

Traditioneel	 valt	 de	 behandeling	 van	 epilepsie	 onder	 het	 orthopedisch	 project.	
Dit	vanwege	de	frequente	contracturen	en	letsels	ten	gevolge	van	valpartijen.	Per	maand	
werden	 in	 2017	 honderd	 personen	 behandeld	 met	 medicijnen	 tegen	 epilepsie.	 Een	
aandoening	 die	 veel	 voorkomt,	 veelal	 bij	 jonge	 mensen.	 Bijzondere	 Noden	 heeft	
bijgedragen	aan	de	financiering	van	dit	project.	
	
Beroepstraining	
In	2017	zijn	29	jongeren	met	doofheid,	één	persoon	met	blindheid	en	veertien	jongeren	
met	 een	 lichamelijke	 beperking	 getraind	 in	 het	 door	 hun	uitgekozen	 beroep.	Het	 gaat	
dan	om	beroepen	als	kapster	en	timmerman.	Negen	blinde	studenten	werden	geholpen	
op	 de	 Blindenschool	 in	 Iboko.	 In	 totaal	 kregen	 35	 studenten	 met	 lichamelijke	
beperkingen	steun	van	CBR	Effata	om	zo	het	reguliere	onderwijs	te	kunnen	volgen.	

Bijzondere	Noden	heeft	bijgedragen	aan	de	financiering	van	dit	project.	
	
Inclusieve	lagere	school	Effata	
Vanaf	 1999	 geeft	 CBR	 Effata	 basisonderwijs	 aan	 kinderen	 met	 doofheid	 of	
slechthorendheid.	 In	 2015	 is	 het	 beleid	 veranderd.	 In	 plaats	 van	 “Speciaal	Onderwijs”	
wordt	 nu	 “Inclusief	 Onderwijs”	 gegeven,	 wat	 betekent	 dat	 studenten	 met	 en	 zonder	
beperking	 leskrijgen	 in	dezelfde	klas.	Het	 totaal	 aantal	kinderen	dat	 in	2017	 les	kreeg	
was	200.	Hiervan	zijn	er	68	doof.	Ook	drie	leraren	zijn	doof.		

Stichting	Jars	of	Clay	foundation	heeft	financieel	bijgedragen	aan	dit	project.	

Inclusieve	lagere	school	Bethel	

Deze	school	is	gestart	in	2010.	In	2017	waren	er	in	totaal	452	leerlingen,	van	wie	18	met	
een	lichamelijke	beperking	en	33	weeskinderen	uit	het	Aidsprogramma.	De	school	heeft	
in	2017	geen	externe	financiële	steun	nodig	gehad.	

Aids	Ministry	

De	 AIDS	 Ministry	 is	 gestart	 in	 2003.	 In	 2017	 werden	 er	 610	 HIV-testen	 uitgevoerd.	
Vijfenveertig	 mensen	 werden	 geholpen	 met	 Aidsremmers.	 Vijfenveertig	 mensen	
kwamen	 gemiddeld	 elke	 maand	 naar	 de	 Support	 Group.	 Zevenenvijftig	 Aidswezen	
werden	 geholpen	 met	 scholing	 en	 levensonderhoud.	 Een	 jeugdkamp	 werd	 gehouden	



	

	

met	 in	 totaal	 250	 tieners,	 van	 wie	 130	 met	 een	 beperking.	 Het	 programma	 wordt	
financieel	gesteund	door	een	anonieme	donor	uit	Nederland.	
	
Waterproject	
Veel	beperkingen	in	Nigeria	zijn	het	gevolg	van	slechte	hygiëne.	Wij	vinden	het	daarom	
belangrijk	om	ook	te	werken	aan	preventieve	maatregelen.	Eén	manier	om	de	hygiëne	te	
verbeteren	 is	 door	 het	 aanbieden	 van	 schoon	 drinkwater.	 Schoon	 drinkwater	 is	 een	
groot	probleem	in	Izzi	tijdens	het	droge	seizoen.		

Vanwege	het	succes	van	de	bouw	van	5000-liter	watertanks	in	Guinee-Bissau	is	
in	 2017	 geprobeerd	 om	 dit	 concept	 te	 introduceren	 in	 Izzi.	 Het	 biedt	 ook	
arbeidsmogelijkheden	 voor	 jongelui	 met	 een	 beperking	 die	 de	 middelbare	 school	
hebben	 afgerond	 en	 zich	 zelfstandig	willen	 vestigen.	 Na	 een	 training	met	 bezoek	 van	
CBR-werkers	uit	Guinee-Bissau	werd	in	2017	het	waterproject	in	Nigeria	opgestart.	De	
twee	werkers	uit	Guinee-Bissau	hebben	twintig	metselaars,	waarvan	acht	doof,	getraind.	
De	getrainde	metselaars	hebben	vervolgens	55	watertanks	gebouwd.	Er	is	inmiddels	een	
wachtlijst	van	families	die	ook	een	tank	willen.	
	

Financieel	jaarverslag	2017	
In	2017	ontving	CBR	Effata	in	in	totaal	€104925,95	aan	steun	via	diverse	wegen.	Ruim	
een	 kwart	 (27%)	 kwam	 binnen	 als	 particuliere	 giften,	 en	 ruim	 de	 helft	 (63%)	 is	
afkomstig	 van	 stichtingen,	 verenigingen	 en	kerken.	 Een	klein	deel	 (7%)	kwam	binnen	
via	automatische	 incasso.	Het	grootste	gedeelte	van	de	 inkomsten	 is	als	 steun	voor	de	
lopende	 projecten	 overgemaakt	 naar	 Nigeria	 (Inclusive	 Secondary	 School	 ‘Berea’	 en	
AIDS	Ministry)	 en	 het	 community-based	 rehabilitation	 programma	 (R.B.C.)	 in	 Guinea-
Bissau.	Het	project	‘De	Gevulde	Waterkruik’	loopt	in	beide	landen.	In	totaal	bedroeg	de	
steun	 aan	 de	 projecten	 79%	 van	 de	 totale	 uitgaven.	 De	 overige	 uitgaven	 bestaan	 uit	
ondersteuning	 van	de	project	 begeleider	die	 de	projecten	 in	Nigeria	 en	Guinea-Bissau	
aanstuurt	 (17%	 van	 de	 uitgaven),	 en	 de	 kosten	 die	 door	 het	 bestuur	 in	 Nederland	
worden	gemaakt	(2.4%	van	de	uitgaven).	De	uitgaven	in	2017	waren	€13673,47	meer	
dan	de	inkomsten.	Dit	is	het	gevolg	van	extra	overmakingen	naar	projecten	om	het	eigen	
vermogen	 naar	 beneden	 te	 brengen.	 Het	 bedrag	 op	 de	 spaarrekening	 is	 en	 blijft	
gehandhaafd	als	calamiteiten	fonds,	om	in	geval	van	wegvallen	van	financiele	steun	de	
lopende	projecten	op	een	goede	manier	te	kunnen	afronden	of	overdragen.	


