Jaarverslag 2014
Informatie algemeen
CBR Effata, voorheen bekend als Effata Nigeria, is een Nederlandse stichting. CBR staat voor
community-based rehabilitation, 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 geven aan mensen met een lichamelijke beperking in
Nigeria en Guinee-Bissau.
CBR Effata werkt nauw samen met de gelijknamige niet-gouvernementele organisatie CBR Effata in
Ebonyi State, Nigeria en met Reabilitação da Base Comunitária (RBC) Effata in Oyo State, GuineeBissau.
CBR Effata is ANBI-geregistreerd. Het heeft een bestuur en een Raad van Advies. Bestuurleden en
leden van de Raad van Advies ontvangen, met uitzondering van eventuele aangevraagde
reiskostenvergoeding, geen beloning voor hun werk gedaan voor CBR Effata.

Samenstelling bestuur
CBR Effata heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Dhr. Wim Otte (voorzitter)
Mevr. Corrie Corbijn (secretaris)
Dhr. Jurjan Aman (penningmeester)
Verder als bestuursleden:
Mevr. Ellina van Moolenbroek
Mevr. Femmie Lagendijk - van der Maas
Mevr. Mariëtte van Moolenbroek
Het dagelijks bestuur komt elk kwartaal samen. Het algemeen bestuur kot tweemaal per jaar samen.

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 mee denken en advies geven over
lopende en nieuwe projecten.

Tot de Raad van Advies behoren:
Dhr. Ben Zijl (voorzitter)
Dhr. Aad van der Maas (secretaris)
Mevr. Ellen van den Hil
Dhr. Huib Cornielje
Dhr. Lenard Prins
Dhr. Teus Dorresteijn

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 (waaronder salaris, verzekering en
pensioen vallen). Dit gebeurt door middel van een achterban die hem sponsort. Frank is hoofd van de
twee projecten die gestart zijn in 2014. Daarbij begeleid hij de besturen van de zelfstandige
projecten.

Projecten gestart in 2014
In 2014 is in Nigeria een middelbare school met inclusieve educatie van start gegaan, in het noorden
van Guinee-Bissau is in hetzelfde jaar een nieuw community-based rehabilitation project gestart.

Middelbare school met inclusieve educatie
CBR Effata zet zich al jaren lang in voor kinderen met een lichamelijke beperking in Ebonyi State, één
van de armste provincies van Nigeria. Veel projecten draaien zelfstandig onder plaatselijke besturen
behorende bij de nationale parterorganisatie CBR Effata.
In 2014 is een inclusieve middelbare school, met de naam ‘Berea’, gestart zodat dove studenten
middelbaar onderwijs kunnen ontvangen. Ook studenten met en zonder een lichamelijke beperking
zijn welkom zodat de integratie van dove mensen met de community wordt bevorderd.
In het voorjaar van 2014 heeft de plaatselijke community en overheid een stuk land geschonken voor
dit doel en zijn er drie klaslokalen gebouwd. In het najaar zijn de lessen begonnen. Aan het eind van
2014 waren er zeven leraren - waarvan twee met een beperking - en 75 studenten verbonden aan de
school. Van de studenten is 39 doof en hebben vijf personen een lichamelijke beperking. De
verdeling man-vrouw is ongeveer gelijk.
Stichting Weeshuis Nijkerk en Stichting Dr. Hofstee hebben bijgedragen aan de bouw van de school.
Stichting Mitialto en Jars of Clay foundation hebben bijgedragen aan de exploitatie van de school.
Ook werd een bijdrage verwacht van de studenten door middel van schoolgeld.

Community-based rehabilitation project Guinee-Bissau
CBR Effata is in 2014 een nieuw CBR-project starten in het noorden van Guinee-Bissau. De locatie is
Bissorão, een centraal gelegen stadje op een uur rijden afstand van de hoofdstad Bissau.
Guinee-Bissau is een van de allerarmste landen ter wereld en heeft een relatief hoge prevalentie wat
betreft personen met een beperking. Officiële cijfers zijn niet bekend, maar een conservatieve
schatting is dat tien procent van de 1.6 miljoen inwoners een of meerdere beperkingen heeft.
Ondanks deze hoge nood is Guinee-Bissau een blinde vlek voor veel internationale
hulpverleningsorganisaties vanwege de voertalen, Portugees en Kriol, en de politieke instabiliteit.
Eerst is er een needs assessment gedaan om een beeld te krijgen van welke beperkingen het meest
voorkomen en op welke manier het project het beste kan bijdragen in de nood in de community. Een
gebouw – in het verleden gebruikt door de ontwikkelingsorganisatie CBM - is door de plaatselijke
kerk beschikbaar gesteld voor dit nieuwe CBR-project. In 2014 zijn meerdere vrijwilligers uit de
community opgeleid om in kaart te brengen waar de personen met een beperking woonachtig zijn.
Een aantal van deze personen met een beperking is geholpen met medicatie, waaronder
antiepileptica, prostheses en rolstoelen. Daarbij zijn meerdere mensen met oogklachten behandeld
of doorgestuurd naar de hoofdstad. Er zijn goede contacten met de plaatselijke belangenvereniging
voor personen met een beperking.
De Nederlandse stichting Jars of Clay foundation heeft bijgedragen aan de financiering van dit
project.

Lopende projecten in Nigeria
CBR Effata in Izzi Local Government Area, Ebonyi State, Nigeria, heeft verschillende lopende
projecten waaronder het oogproject, othopedisch project, de beroepstraining, de dovenschool voor
basisonderwijs, een lagere school met inclusief onderwijs en de Aids ministry.

Het oogproject
In 2014 is CBR Effata tien keer bezocht door een oftalmoloog voor consultaties en operaties. De
plaatselijke werkers zijn betrokken bij het opsporen van personen die in aanmerking komen voor
oogoperaties in de dorpen op het platteland in het Izzi gebied. Personen die niet meer geopereerd
kunnen worden krijgen een mobility and orientation traject aangeboden om de zelfstandigheid te
bevorderen. In totaal hebben 27 personen dit traject doorlopen. Gedurende het hele jaar zijn er
6654 consulaties verricht en 476 patiënten succesvol geopereerd aan één of beide ogen.

Het orthopedisch project
Voor orthopedische consultaties en ingrepen heeft CBR Effata in 2014 viermaal een ortopeed
ontvangen. De plaatselijke werkers hebben daarnaast regelmatige bezoeken gebracht aan de acht
outreach centers in het Izzi gebied. In totaal zijn er 580 consulaties verricht en zestig operaties.

Drieëntwintig kinderen met hersenverlamming hebben ondersteuning gekregen en 51 personen zijn
geholpen met krukken en beugels. In totaal hebben 37 personen fysiotherapie ontvangen in verband
met hun orthopedische beperking.
Verder is hulp aan personen met epilepsie een belangrijk onderdeel van het orthopedisch project.
Deze mensen worden geholpen met antiepileptische medicijnen zodat ze hun aanvallen kunnen
onderdrukken. In totaal zijn er 125 personen met epilepsie geholpen met antiepileptica.

Beroepstraining
Beroepstraining is een belangrijk programma van CBR Effata. In 2014 zijn acht kinderen met
doofheid, die het basisonderwijs hebben afgerond op de dovenschool, getraind in het door hun
uitgekozen beroep (bijvoorbeeld kapster of timmerman).
Verder hebben tien kinderen die nog op de dovenschool zitten al voorbereidende beroepstraining
gekregen. Tien andere kinderen met fysieke beperkingen, die het reguliere onderwijs volgen, zijn ook
geholpen. Er is speciale hulp geboden aan zes kinderen met blindheid voor het volgen van onderwijs
op basis en middelbare scholen.

Dovenschool basisonderwijs
CBR Effata geeft basisonderwijs aan kinderen met doofheid of slechthorendheid. In 2014 zijn er acht
nieuwe kinderen begonnen op de school. Tien kinderen hebben dit jaar het basisonderwijs afgerond.
In totaal kregen 65 kinderen les op school.

Lagere school met inclusief onderwijs
In 2014 is CBR Effata, in het dorpje Nwofe, een kleuterschool en lagere school met inclusief
onderwijs gestart: genaamd ‘Bethel’. In totaal nemen 480 kinderen deel aan de lesprogramma’s. Het
is een reguliere lagere school waarbij kinderen met een beperking zeer welkom zijn. Lokalen zijn
bijvoorbeeld aangepast voor personen die krukken gebruiken of een rolstoel hebben. Een aantal
kinderen op de school heeft een verstandelijke beperking.

Aids Ministry
Op het platteland in Izzi is HIV/Aids een probleem. CBR Effata probeert getroffen personen en hun
gezinnen te helpen. In 2014 hebben 136 HIV-positieve personen home based care ontvangen. HIV
counseling and testing sessies zijn gehouden met 153 personen en 24 nieuwe personen begonnen
met de behandeling met antiretrovirale middelen.
Verder is er een supportgroep waar 49 mensen dat jaar aan deel hebben genomen. Vierenveertig
aidswezen werden geholpen met huisvesting (waaronder een deel in gastgezinnen), met scholing en
met hun levensonderhoud. Voorlichtingsactiviteiten zijn gehouden met twintig jongerengroepen.

Financiële verantwoording lopende projecten
De financiële verantwoording van de lopende projecten in Nigeria rust bij de plaatselijke besturen
van de verschillende CBR Effata onderdelen. Dit is dan ook niet opgenomen in dit jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2014
Het totale budget van CBR Effata in 2014 was €71.035,99. Dit budget is besteed aan de programma’s
die vallen onder verantwoording van het Nederlandse bestuur (65%), onkostenvergoeding van de
projectadviseur (33%) en de onkosten gemaakt door het Nederlands bestuur (1.3%). CBR Effata
wordt gesteund door officele sponsors en particuliere giften. RBC Effata Guinea-Bissau werd
gesteund door de Jars of Clay Foundation. Voor Berea Secondary School Inclusive Education (Nigeria)
werd financiele steun verkregen van Jars of Clay Foundation, de Dr. Hofstee Foundation, Stichting
Weeshuis Nijkerk en Stichting Mitialto. Daarnaast werden particuliere giften ontvangen.

Saldi 01-01-2014

13,805.23

Inkomsten
Sponsoren

29,991.29
Jars of Clay
Mitialto
Stichting Weeshuis Nijkerk
Dr. Hofstee Stichting
Stichting Rommelmarkt Haaren
Stichting Wilde Ganzen

Incasso
Giften
Rente Spaarrekening
Totaal Inkomsten
Uitgaven
Storting projecten Nigeria + GB
Vliegtickets (Raptim)
Aanschaf medisch materiaal
Salaris F. V.d. Maas (incl eerste 3 mndn 2015)
Verzekering Pensioen F .v.d. Maas
Notaris- en bankkosten
Public Relations (Folder en Website)
Overigen
Totaal Uitgaven

15,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
3,000.00
1991.29
6150.00
34,894.70
75.66
71,111.65

38,949.97
3,342.82
0.00
12,050.00
4,365.85
394.87
375.32
0.00
59,478.83

Saldi 31-12-2014 (berekend)

Courantrekening
Spaarrekening
Saldi 31-12-2014 (berekend)

25,438.05

8,406.52
17,031.53
25,438.05

