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CBR Effata steunt vanaf 1996 mensen met een
handicap in Nigeria en Guinee-Bissau. 
CBR betekent Community Based Rehabilitation. 

In Nigeria zijn de volgende projecten: 
1.Omorodu: 

Oog Unit, Orthopedische Unit, Beroeps Training
2. Onuenyim: 

Lagere School “Effata”
3.Nwofe: 

Lagere School “Bethel”, 
Middelbare School “Berea",
AIDS Ministry, 
Water Project “Rehoboth”



CBR Effata, Omorodu, Nigeria



Oog unit
Het  outreach-team van CBR Effata gaat elke week de dorpen in. Als mensen daar 
niet behandeld kunnen worden, worden ze doorverwezen naar CBR Effata in 
Omorodu. Elke maand komt de oogdokter om patienten te behandelen of te 
opereren, gemiddeld 150 patienten en 45 operaties. 
De meeste patienten hebben staar of glaucoma.
In 2018 hadden we 8.555 patienten en 452 oog operaties.



Outreach



Orthopedische unit

CBR Effata behandelt mensen met een lichamelijke handicap in de 
Orthopedische Unit. Zij hebben bijvoorbeeld een klompvoet, botziekte, 
botbreuk, polio of botinfecties. 

Elke drie maanden komt een orthopeed voor behandeling en operaties.
In 2018 hadden we meer dan 1.600 consultaties en 110 operaties, 62 

mensen werden geholpen met een kunstbeen, krukken, beugels of een 
rolstoel.

Elke maand worden meer dan 100 mensen behandeld voor epilepsie.



Beroeps Training
We helpen jongeren met een handicap bij het leren van een vak zoals 

timmerman, kleermaker enz. In 2018 werden 50 jongeren daarmee geholpen. 

Anderen kregen een kleine lening (micro-credit) om iets op te starten.

13 blinde leerlingen werden gesteund op de Blinden School in Iboko, 

50 leerlingen met een lichamelijke handicap werden gesteund op "gewone" 

scholen in hun dorp.

Dove timmerman, lasser



Inclusieve Lagere School “Effata”, Onuenyim
Sinds 1999 kunnen dove kinderen naar deze lagere school. 
In 2015 is de school "inclusief" geworden; dat betekent dat zowel dove als 
horende kinderen in dezelfde klas zitten.
Alle kinderen wonen in het dorp, sommigen in pleeggezinnen.
Aan het eind van 2018 waren er 210 kinderen op de school, van wie 64 doof. 
Drie leraren zijn doof.



Bezoek vrouw van de Gouverneur



Inclusieve Lagere School “Bethel”. 

De school begon in 2010. In 2018 waren er 456 leerlingen. 
25 leerlingen hebben een lichamelijke handicap. 
36 weeskinderen worden gesteund door AIDS Ministry.





Inclusieve Middelbare School “Berea”. 

Deze school begon in 2014 in Nwofe. Leerlingen met en zonder handicap zitten 
in dezelfde klas. Eind 2018 waren er 353 leerlingen, van wie 110 doof en 25 
met een lichamelijke handicap (en 218 zonder handicap). 
Vier leraren hebben een handicap (doof, kunstbeen).



Dag opening

Winkel Doven Club

Spraak                                  lessen
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Aids Ministry
Kinderen en volwassenen met een handicap zijn meer kwetsbaar voor een 
infectie met het HIV-virus. Daarom besloot CBR Effata in 2003 om te beginnen 
met AIDS Ministry. 
Er werd lesmateriaal ontwikkelt in Braille en gebarentaal (video). 
Weeskinderen worden gesteund op school en met beroepstraining. 
In 2018 kregen 51 mensen ARV-medicijnen en 80 weeskinderen werden 
gesteund op verschillende scholen. 
We hadden een jeugdkamp met 300 tieners, van wie 170 met een handicap.

Personeel 2005 Voorlichting in de dorpen



Bijbelstudie, Kamp

Kamp, 30 leiders

Kampvuur



Water Project “Rehoboth”
In 2017 begon het water project. 
In 2018 hebben we 150 water tanks van 5.000 liter gebouwd. 
We trainden 10 metselaars, van wie 4 doof.



Dove kapper



Guinee-Bissau



Community-Based Rehabilitation project in Guinee-Bissau. 
In 2014 begonnen we met een nieuw CBR project in het noorden van Guinee-Bissau. 
CBR Effata werkt in drie lokaties: Bula, Bissoră and Ingore.
Op alle drie lokaties is er een wekelijks spreekuur voor patienten met oogproblemen. 
Voor oogoperaties verwijzen we door naar de hoofdstad Bissau.
Mensen met epilepsie krijgen medicijnen en worden geholpen op school of met 
beroepstraining. Kinderen of volwassenen met een lichamelijke handicap krijgen 
krukken, een rolstoel of medicijnen.
Op elke lokatie krijgt een groep dove kinderen les in gebarentaal. Dove jongeren leren 
na schooltijd een vak zoals timmerman, kleermaker of lasser. 

In 2018 werden meer dan 700 mensen met een handicap geholpen met medicijnen voor 
epilepsie, met een rolstoel of een kunstbeen. 
Meer dan 120 jongeren werden gesteund op school, van wie 90 doof.

Markt



Bissorã

Dovenklas Bissorã Doof Voetbal Team



Bula

Dovenklas Bula



De dorpen in

Ingore

Huisbezoek Weven



“Onze” kinderen in Guinee-Bissau



Watertanks. 
CBR Effata werkt samen met "De Gevulde Waterkruik", een project voor veilig 
drinkwater.
Veilig drinkwater is een groot probleem in de dorpen gedurende het droge 
seizoen. Het kan ziekten en handicaps veroorzaken. 
CBR Effata leidt metselaars op en bouwt gemiddeld 150 tanks per jaar. 
Een aantal metselaars is doof.



Vriendschap op de Middelbare school Berea, Nigeria



Dovenkoor, Nigeria


