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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 

 Mevr. Femmie Lagendijk 

 Mevr. Mariëtte van Moolenbroek 

 Dhr. Michel Sinke 

 Mevr. Eline van den Bosse 

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: 

 Dhr. Aad van der Maas, secretaris 

 Mevr. Ellen van den Hil 

 Dhr. Jaap Braaksma 

 Dhr. Huib Cornielje 



 

 

 Dhr. Teus Dorresteijn 

 Dhr. Lenard Prins 

 

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. 

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. In 

2014 is een nieuwe inclusieve middelbare school gestart in Nigeria. Ook is in dat jaar 

een nieuw community-based rehabilitation project gestart in Guinee-Bissau. In 2016 zijn 

beide projecten verder uitgebouwd. 

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 2016 

waren er in totaal 183 studenten die onderwijs ontvingen. Van hen zijn er zeventig doof, 

zeventien hebben een lichamelijke beperking en 96 hebben geen beperking. Van de 

leraren hebben er twee ook een beperking. 

In 2016 zijn er nieuwe klaslokalen en een hal gebouwd. Ook zijn er boeken en 

lesmateriaal aangeschaft. Verdere kosten zijn er gemaakt om het schoolgeld te betalen 

voor hele arme studenten. Met steun van de Nederlandse stichting Jars of Clay 

foundation, Dirk Bos Fonds, Kringloopwinkel Habbekrats, Kringloopwinkel Overal, 

Biblionef en Bijzondere Noden hebben we dit kunnen financieren. 

Community-Based Rehabilitation project in Guinee-Bissau 

In 2016 zijn we verder gegaan met het CBR-project dat twee jaar eerder gestart is in 

Bissorã, het noorden van Guinee-Bissau. In 2016 werd een tweede centrum geopend in 

Bula, in de buurt van Bissorã. Bula ligt centraler en iets dichter bij de hoofdstad. Guinee-



 

 

Bissau is één van de armste landen ter wereld en heeft een relatief hoge prevalentie wat 

betreft personen met een beperking. 

In 2016 zijn er vijftien vrijwilligers uit de community van Bula opgeleid. Meer dan 

350 personen met een beperking zijn geholpen met medicatie, waaronder medicijnen 

tegen epilepsie, prostheses en rolstoelen. Daarbij zijn meer dan vijfhonderd mensen met 

oogklachten behandeld of doorgestuurd naar de hoofdstad. Ruim tachtig jongeren zijn 

financieel gesteund zodat ze naar school konden gaan, waaronder meer dan veertig dove 

jongeren. In samenwerking met een de lokale organisatie Jagu Limpu zijn er vijftig 

watertanks (capaciteit: 5000 Liter) gebouwd en twintig metselaars getraind. 

Zesendertig mensen met een beperking kregen een micro-credit.  

Stichting Jars of Clay en Stephanos Development Foundation droegen financieel 

bij aan dit project. 

 

Zelfstandige projecten in Nigeria 

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

 Oogproject, orthopedisch project en beroepstraining, in Omorodu Iseke 

 Inclusive Nursery and Primary School “Effata”, in Onuenyim Iseke 

 HIV / Aids Ministry, in Nwofe Agbaja 

 Inclusive Nursery and Primary School “Bethel”, in Nwofe Agbaja 

Het oogproject 

In 2016 is CBR Effata elf 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 

35 personen dit traject doorlopen. In 2016 zijn er 6858 consultaties verricht en 433 

patiënten geopereerd.  

Stichting Jars of Clay foundation en Bijzondere Noden hebben financieel 

bijgedragen aan dit project. 

 

Het orthopedisch project 

Voor orthopedische consultaties en ingrepen is CBR Effata in 2016 viermaal door een 

ortopeed bezocht. De plaatselijke werkers hebben daarnaast regelmatige bezoeken 

gebracht aan de zes outreach centers in het Izzi gebied. In totaal zijn er 1436 

consultaties verricht en 97 operaties. 



 

 

Vijfenveertig kinderen met cerebrale parese hebben ondersteuning gekregen en 

51 personen zijn geholpen met krukken en beugels. Dertien personen kregen een 

rolstoel, 25 jongeren een kunstbeen. 

Per maand werden 93 personen behandeld met medicijnen tegen epilepsie. 

Bijzondere Noden heeft bijgedragen aan de financiering van dit project. 

 

Beroepstraining 

In 2016 zijn tien dove jongeren getraind in het door hun uitgekozen beroep 

(bijvoorbeeld kapster of timmerman). Tien dove studenten begonnen op de inclusieve 

middelbare school “Berea”. 

Twaalf blinde studenten werden geholpen op de Blindenschool in Iboko, één 

ouder blind kind studeert op een mainstream school. Tweeëndertig studenten met 

lichamelijke beperkingen volgen het reguliere onderwijs met steun van CBR Effata. Tien 

jongeren met een lichamelijke beperking volgen een beroepsopleiding.  

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 les krijgen in dezelfde klas. Het totaal aantal kinderen is nu 191, waarvan 67 

doof. Vier 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 2016 waren er in totaal 456 studenten, van wie 

zeventien met een lichamelijke beperking en 35 weeskinderen uit het Aids-programma. 

De lokalen werden opnieuw geverfd en nieuwe speeltoestellen werden aangeschaft. 

HIV / Aids Ministry 

De AIDS Ministry is gestart in 2003. In 2016 werden er 629 HIV-testen uitgevoerd. 

Zevenenveertig mensen werden geholpen met AIDS remmers. Eenenveertig mensen 

kwamen elke maand naar de Support Group. Zevenenveertig Aidswezen werden 

geholpen met scholing en levensonderhoud.  

Een jeugdkamp werd gehouden met in totaal 250 tieners, van wie 130 met een 

beperking. 

 

  

 

 


