
 

 

Richtlijnen Reizen naar Nigeria 

Datum: 26 Feb 2022 

 

Omstandigheden 

Vanwege de onrust in Nigeria brengt reizen naar Nigeria op dit moment aanzienlijke risico’s 

met zich mee. Waar geweld in de afgelopen jaren met name beperkt was tot het noorden 

van Nigeria, is op dit moment ook in het zuid-westen sprake van veel geweld, o.a. door 

protesten tegen de politie, door rondtrekkende nomaden en geweld tussen stammen. Omdat 

CBR Effata wegens het uitnodigingssysteem officieel verantwoordelijk is voor het verblijf van 

bezoekers in Nigeria, heeft het bestuur van CBR Effata een aantal richtlijnen opgesteld voor 

het reizen naar Nigeria en bezoek aan de projecten. Alleen bij het inachtnemen van deze 

richtlijnen kan CBR Effata verantwoordelijkheid dragen voor het bezoek aan Nigeria.  

 

Richtlijnen 

- Voor het bezoeken van Nigeria is een formele uitnodiging nodig van iemand binnen Nigeria. 

Voor bezoek aan CBR Effata in Nigeria en de bijbehorende projecten wordt deze uitnodiging 

aangevraagd bij en verstrekt door Frank van der Maas.  

- Om deze reden kan bezoek alleen plaatsvinden wanneer Frank van der Maas zelf 

aanwezig is in Nigeria.  

- Gezien de beschreven risico’s beperken we op dit moment de bezoeken tot noodzakelijk 

bezoeken, gericht op ondersteuning van de projecten waarbij fysieke aanwezigheid 

noodzakelijk is van iemand van het Bestuur, de Raad van Advies of een Donor.  

 

COVID update 2022 

Eerder hebben we vanuit CBR Effata richtlijnen opgesteld ten aanzien van reizen ten tijde 

van de coronapandemie, maar wat Covid-19 betreft valt het aantal besmettingen en 

slachtoffers in Nigeria vooralsnog mee. Wereldwijd lijkt het aantal nieuwe besmetting ook af 

te nemen. De eerdere richtlijnen ten aanzien van COVID komen dan ook te vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guidelines Travelling to Nigeria  

Date: 26th Feb 202 

 

Circumstances 

Due to the unrest in Nigeria and the ongoing Covid-19 pandemic, traveling to Nigeria 

currently poses significant risks. While violence in recent years was mainly limited to the 

north of Nigeria, there is currently also a lot of violence in the southwest, including protests 

against the police, nomadic tribes, and other tribal violence. Because CBR Effata is officially 

responsible for the stay of visitors in Nigeria due to the invitation system, the board of CBR 

Effata has composed a number of guidelines for traveling to Nigeria and visiting the projects. 

Only when these guidelines are observed, CBR Effata can bear responsibility for the visit to 

Nigeria. 

 

Guidelines 

- Visiting Nigeria requires a formal invitation from a resident of Nigeria. For a visit to CBR 

Effata in Nigeria and the associated projects, this invitation could only be requested from and 

provided by Frank van der Maas. 

- For this reason, visits can only take place when Frank van der Maas himself is present in 

Nigeria. 

- In view of the risks described, we currently limit visits to absolutely necessary visits only, 

requiring physical presence of someone from The Board, The Advisory Board or a Donors. 

 

COVID update 2022 
We previously issued guidelines from CBR Effata regarding travel during the corona 

pandemic. As far as Covid-19 is concerned, the number of infections and victims in Nigeria is 

not too bad for the time being. Worldwide, the number of new infections also appears to be 

decreasing. The previous guidelines regarding COVID will therefore be cancelled. 


