
 

 

CBR Effata Jaarverslag 2015 

Algemene Informatie 
CBR Effata 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 beperking in Nigeria en Guinee-Bissau. CBR Effata werkt nauw samen 

met de gelijknamige niet-gouverrnementele organisaties “CBR Effata” in Ebonyi State, Nigeria en met 

“RBC Effata” in de Oyo provincie, Guinee-Bissau. 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.  

Bestuur  
Het bestuur bestaat uit:  

 Dhr. Wim Otte (voorzitter)  

 Mevr. Corrie Corbijn (secretaris)  

 Dhr. Jurjan Aman (penningmeester)  

 Mevr. Ellina van Moolenbroek  

 Mevr. Femmie Lagendijk 

 Mevr. Mariëtte van Moolenbroek  

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 gestart in 2014 
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.  

Inclusieve Middelbare School “Berea” in Nigeria 

In 2014 is de inclusieve middelbare school “Berea”, gestart zodat dove studenten middelbaar 

onderwijs kunnen ontvangen. Studenten met en zonder beperking zijn welkom op deze school om 

integratie te bevorderen. Eind 2015 waren er in totaal 138 studenten waarvan 63 doof, 10 met een 

lichamelijke beperking en 65 zonder beperking. De Nederlandse stichting Jars of Clay foundation 

heeft financieel bijgedragen aan dit project.  

Community-Based Rehabilitation project in Guinee-Bissau  

In 2014 is een nieuw CBR-project gestart in het noorden van Guinee-Bissau. Guinee-Bissau is één van 

de armste landen ter wereld en heeft een relatief hoge prevalentie wat betreft personen met een 

beperking. In 2015 werden in totaal 27 vrijwilligers uit de community opgeleid. Meer dan 250 

personen met een beperking zijn geholpen met medicatie, waaronder anti-epileptica, prostheses en 

rolstoelen. Daarnaast zijn meer dan 500 mensen met oogklachten behandeld of doorgestuurd naar 

de hoofdstad. Ruim 60 jongeren werden financieel gesteund om naar school te gaan, waaronder 

meer dan 40 dove jongeren. In samenwerking met een lokale organisatie werden meer dan 20 

watertanks (5000 liter) gebouwd en 9 metselaars getraind. Vierentwintig mensen met een beperking 

kregen een micro-credit. De Nederlandse stichting Cypressa en Jars of Clay foundation hebben 

financieel bijgedragen aan dit project.  

Zelfstandige projecten in Nigeria  

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

 In Omorodu Iseke een oogproject, orthopedisch project en beroepstraining. 

 In Onuenyim Iseke de Inclusive Nursery and Primary School “Effata”. 

 In Nwofe Agbaja de Aids Ministry 

 In Nwofe Agbaja de Inclusive Nursery and Primary School “Bethel”  



 

Het oogproject  

In 2015 is CBR Effata 11 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 revalidatie en orientatie training 

aangeboden om de zelfstandigheid te bevorderen. In totaal hebben 27 personen dit traject 

doorlopen. In 2015 zijn er 6.962 consultaties verricht en 479 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 2015 viermaal door een ortopeed 

bezocht. De plaatselijke werkers hebben daarnaast regelmatige bezoeken gebracht aan de 6 

outreach centers in het Izzi gebied. In totaal zijn er 568 consulaties verricht en 54 operaties. 

Zevenentwintig kinderen met hersenverlamming hebben ondersteuning gekregen en 53 personen 

zijn geholpen met krukken en beugels. Tien personen kregen een rolstoel, 10 jongeren een 

kunstbeen. Per maand werden 90 personen behandeld met anti-epileptica. Bijzondere Noden heeft 

bijgedragen aan de financiering van dit project.  

Beroepstraining  

In 2015 zijn 4 dove jongerengetraind in het door hun uitgekozen beroep (bijvoorbeeld kapster of 

timmerman). Vijftien dove studenten begonnen op de inclusieve middelbare school “Berea”. Acht 

blinde studenten werden geholpen op de Blindenschool in Iboko, 1 ouder blind kind studeert op een 

mainstream school. 26 studenten met lichamelijke beperkingen volgen het reguliere onderwijs met 

steun van CBR Effata. Vijf 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 189, waarvan 65 doof. Stichting Jars of Clay foundation heeft financieel bijgedragen 

aan dit project.  

Inclusieve lagere school “Bethel” 

Deze school is gestart in 2010. In 2015 waren er in totaal 489 studenten, waarvan 12 met een 

lichamelijke beperking en 30 weeskinderen uit het AIDS-programma. De lokalen zijn gerenoveerd en 

geverfd met behulp van een actie van Wilde Ganzen. 

 



 

Aids Ministry  

De AIDS Ministry is gestart in 2003. In 2015 werden er 208 HIV-testen uitgevoerd. Veertig mensen 

werden geholpen met HIV-remmers. Negenenveertig mensen die HIV-positief zijn kwamen elke 

maand naar de support-group. Tweeenvijftig aidswezen werden geholpen met scholing en 

levensonderhoud. Een jeugdkamp werd gehouden met in totaal 180 tieners, waarvan 72 met een 

beperking. 

Financiële verantwoording  
De financiële verantwoording van de zelfstandige projecten in Nigeria rust bij de plaatselijke 

besturen. Dit is dan ook niet opgenomen in dit jaarverslag.  

Financieel jaarverslag 2015 

In 2015 was het inkomen van CBR Effata € 96.071,07. Dit is een toename van € 24.959,42 ten 

opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag was afkomstig van fondsen en stichtingen. 

Het geld dat binnenkwam via fondsen en stichtingen werd vrijwel geheel gebruikt voor de projecten 

in Nigeria en Guinee-Bissau. Financiele speerpunten in 2015 waren verdere ontwikkeling van CBR 

Effata in Guinee-Bissua en de voltooiing van de Inclusieve Middelbare School “Berea”. 

De personele kosten zijn te verdelen in de posten Salaris, Overhead en Reiskosten van de 

Projectbegeleider Buitenland, samen met de Personeelskosten overig (eenmalige uitzending van een 

stagiaire). De personele kosten van de Projectbegeleider Buitenland werden geheel verworven via 

automatische incasso en via particuliere giften specificiek bestemd voor de Projectbegeleider 

Buitenland. De kosten van CBR Effata in Nederland, inclusief bankkosten bedroegen in 2015 € 924,94 

wat <1% is van de totale begroting.  

Op de spaarrekening is een vast bedrag gereserveerd als onvoorziene omstandigheden.  Dit bedrag 

kan, bij wegvallen van alle inkomsten, worden gebruikt voor financiering van de Projectbegeleider 

Buitenland gedurende 1 jaar. In dit jaar kunnen projecten worden afgerond of overgedragen aan 

lokaal bestuur. 

 

 



 

 

Jaarrekening CBR Effata 2015 
 

Saldo 01-01-2015 
   Betaalrekening 
  

8406,52 

   
Werkelijk 

In 
   Particuliere giften (vrij) 11333,84 

  Particulire giften Projectbegeleidder Buitenland 7780,01 
  Fondsen/Stichtingen 58774,86 
  St. Jars of  Clay 

 
20000 

 St. Stephanos 
 

17203,32 
 St. Bazaar Grijpskerke 

 
7000 

 St. Cypressa 
 

6336,15 
 St. Vrienden 

 
3982 

 Jeugdbond Geref Gem 
 

1022,67 
 Overigen 

 
3230,72 

 Automatische incasso t.b.v. Projectbegeleider Buitenland 8100 
  Betaalverkeer Spaarrekening naar Betaalrekening 4000 
  Overigen 6082,36 
  Totaal In 

 
96071,07 

 
    Uit 

   Salaris Projectbegeleider Buitenland 9750 
  Ondersteuning Projectbegeleider Buitenland 4068,66 
  Vliegtickets Projectbegeleider Buitenland 2472,8 
  Project CBR Effata Guinea Bissau 23618 
  Project Inclusieve Middelbare school “Berea” 22000 
  Project Inclusieve Lagere school “Bethel” 11074 
  Project AIDS Ministry 9000 
  Project CBR Effata Nigeria 350 
  Aanschaf + Transport Materialen 5102,92 
  Kosten CBR Effata Algemeen Nederland 307,89 
  Bankkosten 617,05 
  Personeel Buitenland Overig 2896,57 
  Overigen 6097,06 
  Totaal Uit 

 
97354,95 

 
    Saldo 31-12-2015 

   Betaalrekening 
 

7122,64 7122,64 

  
Berekend Werkelijk 

     
Alle bedragen zijn in Euro’s 



 

Saldo 01-01-2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Spaarrekening 
  

17031,53 

   
Werkelijk 

In 
   Rente 57,98 

  
    Totaal In 

 
57,98 

 
    Uit 

   Sp. Rek -> Bet. Rek 4000 
  

    Totaal Uit 
 

4000 
 

    Saldo 31-12-2015 
   Spaarrekening 
 

13089,51 13089,51 

  
Berekend Werkelijk 

 
Alle bedragen zijn in 
Euro’s    


