Gebarentaal

Een van de speerpunten
van CBR Eﬀata is de integratie van mensen die doof
zijn in de samenleving.
De stichting verzorgt
daarom professionele
trainingen en onderwijs.
Alle veldwerkers en leraren
leren gebarentaal.
De drie goedlopende
scholen zijn toegankelijk
voor zowel dove als horende kinderen. Op die wijze
wordt het isolement doorbroken.
Met zondagse diensten in
gebarentaal en jeugdkampen is er aandacht
voor persoonlijk geloof en
ontwikkeling.

Contact

Stichting CBR Eﬀata
Kleine Haarsekade 42
4205 VB Gorinchem
T
+31 (0) 183 624 130
E
secretary@cbr-eﬀata.org
I
http://cbr-eﬀata.org

Doe een gift

Donaties voor het werk van CBR
Eﬀata kunnen gestort worden op:
NL 36 RABO 032 402 32 51
Hartelijk dank!

Helping
people with
disabilities

http://cbr-effata.org

Algemeen

CBR Eﬀata probeert om personen met
een beperking in West-Afrikaanse
landen een volwaardig leven te geven.
De stichting is, na haar oprichting in
1996 door verpleegkundige Frank van
der Maas, sterk gegroeid.
Er zijn inmiddels meer dan tachtig
veldwerkers, verpleegkundigen en
leraren aangesteld. Ze werken in moeilijk bereikbare gebieden in Nigeria en
Guinee-Bissau.
De relatief lage programmakosten
komen door de intensieve samenwerking met de plaatselijke gemeenschap.
Door registratie en overheidscertiﬁcering kan er professioneel gewerkt
worden en komen andere organisaties
langs voor trainingen en inspiratie.
Naast aandacht voor het lichaam wil
de stichting ook de ziel niet vergeten.
Veel jongeren met een beperking
groeien op in complexe gezinssituaties,
zijn kwetsbaar door hun handicap en
ervaren soms eenzaamheid en uitsluiting.
CBR Eﬀata geeft daarom expliciet aandacht aan psychologische, sociale en
religieuze vorming en ondersteuning.

Programmaonderdelen

Sportieve activiteiten,
lagere school ‘Eﬀata’

Oogtest in
de dorpen
Leren liplezen, met docent
in het midden

Beroepstraining
voor schoolverlaters

Door de grote omvang van de programma’s worden hier slechts drie
onderdelen aangestipt.
Oogzorg wordt gegeven voor staar,
littekenvorming en glaucoom. Op het
platteland in Izzi, Ebonyi State voert
CBR Eﬀata jaarlijks 7000 oogconsultaties uit en 500 oogoperaties. Ook
worden er speciale behandeltrajecten
aangeboden voor blinden en kunnen
er goedkoop brillen worden gemaakt.
Orthopedische afwijkingen zoals
aangeboren klompvoeten, een X- of
O-stand van de benen, verwaarloosde
botbreuken, postpolio contracturen en
botontsteking zijn de meest voorkomende problemen. CBR Eﬀata is
gespecialiseerd om na de operaties
ook goede en langdurige nazorg te verlenen op het platteland.
Epilepsie is een ernstige aandoening
die voor veel problemen, waaronder
ernstige brandwonden, zorgt. CBR
Eﬀata heeft een eﬃciënte methode
ontwikkeld om ook in afgelegen
dorpen personen met epilepsie op te
sporen en te behandelen met goedwerkende medicijnen.
Meer informatie is online beschikbaar.

