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Vorige maand was het Ramadan, dan 
wordt er overdag niet gegeten, alleen 
na zonsondergang. En aan het eind 
van die maand is het feest, ook voor 
ons als buren.  
Achttien jongeren met een beperking 
wonen bij ons; een paar zijn moslim, 
dus op vrijdag gaan ze trouw naar de 
moskee. Iedereen weet dat onze  
werkers  christen zijn, en het levert 
gelukkig nooit problemen op.  
Als de kinderen iets nodig hebben,  
zijn ze altijd welkom bij de buren. De 
buurkinderen komen elke dag bij ons 
voetballen en leren vanzelf gebaren-
taal. Omdat er geen plafond in de 
huizen zit, horen we alles van elkaar. 
Ook als de buurman zijn vrouw slaat, 
als hun eten aanbrandt of hun baby 
huilt. Waarschijnlijk hebben zij meer 
last van ons dan andersom, maar  ze 
klagen nooit. Het is reuze fijn als ze 
ruzie oplossen of een kind troosten. 
 
Begin mei viel de eerste regen na 6 
maanden droogte. Wat een feest!! 
De maanden  ervoor was het vaak 42 
graden en iedereen sliep het liefst 
buiten onder de blote hemel. 
 
In juni hoop ik weer een paar weken in 
Nederland te zijn, misschien tot ziens, 
   Groeten, Frank 

Beste familie en vrienden, 
 
Een kijkje in  ons leven in Guinee-Bissau: 
In 2011 ben ik hier voor het eerst 
gekomen en sinds 2014 heeft Effata een 
zelfstandig project in het noorden van het 
land. Ik heb regelmatig verteld over de 
kinderen met een beperking maar nooit 
hoe ik hier woon. 
Nadat ik eerst in Bissoran in een leeg-
staande kliniek van de kerk gewoond had, 
ben ik in 2017 verhuisd naar Bula, waar  
we een huis met 6 kamers huurden en ik 
in een van die kamers woonde. Toen er in 
korte tijd twee keer een overval plaats-
vond, ben ik in 2019 verder naar het 
noorden verhuisd, naar Ingore.  
Vlak achter de doorgaande weg naar 
Senegal hebben we twee huizen gehuurd. 
Ze staan op een ommuurd terrein met vier 
huizen. De overige twee huizen worden 
bewoond door  moslims. Omdat het leven 
zich voornamelijk  buiten afspeelt, leren 
we elkaar goed kennen. Iedereen kookt 
buiten, we putten water bij dezelfde put, 
zien wie er op bezoek komen en horen de 
dicussies aan. Je leert vanzelf geduld 
hebben met elkaar. 

    Cashew, levert de mensen veel geld op. 

    Nieuwsflits Frank van der Maas 

Mei 2022 
 
CBR Effata is een christelijke 
stichting die zich inzet voor 
kinderen en volwassenen met 
een beperking in Nigeria en  
Guinee-Bissau. 
CBR Effata heeft de ANBI 
status.  

Website: www.cbr-effata.org 

Er zijn 3 locaties in NIGERIA: 
1. Onuenyim: 
 Inclusieve Lagere School 

“Effata” 
2. Omorodu: 
 Oog Unit 
 Orthopedische Unit 
 Beroepstraining Unit 
3. Nwofe: 
 AIDS Ministry 
 Inclusieve Lagere school 

“Bethel”  
 Inclusieve Middelbare School 

“Berea” 
 Water project “Rehoboth” 
 
In GUINEE-BISSAU werken we 
voornamelijk in Ingoré en 
omgeving (Noorden). 
  
Frank is projectbegeleider van 
CBR Effata.  
Hij werkt steeds een periode in 
Nigeria en Guinee-Bissau.  
Hij wordt ondersteund door een 
achterban.  
 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met zijn 
Thuisfront Commissie: 
José Jacobse, secretaris TFC 
joses1986@hotmail.com  
 
Voor adreswijzigingen, aan- 
melden van nieuwe adressen of 
afmelden van deze nieuwsflits:  
Annemarie Duifhuizen,  
tfc.frankvandermaas@gmail.com 
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    Nieuwsflits Frank van der Maas 

 
Post Adres Frank: 
PO Box 995, Abakaliki,  
Ebonyi State, NIGERIA 
of: 
Apartado 1135, Bissau 
GUINEE-BISSAU 
E-mail: 
frankvandermaas@gmail.com  
Whatsapp +245966000595 
 
Donaties kunnen worden 
gestort op:  
Stichting Effata Nigeria,  
NL 36 RABO 032 402 32 51 
 
U kunt gericht geven als u 
vermeldt voor welk project  
uw donatie is bedoeld, 
bijvoorbeeld:  
· “Middelbare school Berea”, 
· “Beroepstraining” 
· “Oog Unit“ 
· “Project Begeleider” 

Shalom Clinic 
 

Dit keer iets over “Shalom” in Nigeria. 
In 2003 stopte ik met het werk in de 
zendings-kliniek in Onuenyim en ging 
ik verder met CBR Effata in Omorodu 
(afstand van een uur). Na een aantal 
jaar zagen we dat de kliniek niet veel 
patienten meer had en werd ik 
gevraagd om een kliniekje te beginnen 
bij mij in de buurt. Dat is in 2007 
gebeurd, we noemden het “Shalom”. 
Vanaf het begin wisten de mensen ons 
prima te vinden, ook omdat het langs 
een wat grotere weg lag. Mijn hart lag 
echter meer bij het werk van Effata, ik 
kwam hooguit een dag per week in de 
nieuwe kliniek.   

Courage is the father of success 
Nigeriaans spreekwoord 

Het bestuur was niet erg actief en liet 
bijna alles aan mij over.  
Toen ik vanaf 2014 in twee landen 
ging werken, was ik soms langere tijd 
afwezig. Ik merkte dat de werkers lui 
waren en niet om de patienten gaven, 
ze dachten vooral aan geld.  
Toen het bestuur niet op mijn opmerk-
ingen reageerde, besloot ik ermee te  
stoppen. Daarna ging het alleen maar  
verder achteruit.  
In 2017 werd ik werd gebeld in 
Guinee-Bissau om advies. Het enige 
waar ik aan kon denken was om 
iedereen te ontslaan en opnieuw te  
beginnen. En dat deed het bestuur  
dezelfde week nog… 
Toen ik een paar maanden later weer 
in Nigeria was, zijn we opnieuw be-
gonnen en gelukkig draait alles sinds 
die tijd goed. Ik kom er regelmatig, 
maar ze kunnen prima zonder mij.   
Er is een vaste dokter die eenvoudige 
operaties doet en de werkers zijn erg 
gemotiveerd. Ik help vooral met 
administratie. Onze studenten en 
werkers van de Effata-projecten zijn 
blij met een kliniek dichtbij. 
 
Het is officieel geen Effata-project 
omdat het niet gaat om kinderen met 
een handicap; daarom staat het ook 
niet op de website. 

Van de Thuisfront Commissie: 
Samen leven met mensen die een andere god dienen. Dat is wat Frank in Guinee-Bissau doet.  
Wat mooi om te lezen dat dit kan op basis van wederzijds respect, gelijkwaardigheid, geven en nemen.  
Een hoopvol verhaal temidden van verhalen over plekken waar de haat het heeft gewonnen van de liefde.  
Laten we bidden dat de Liefde het steeds zal blijven winnen van de haat daar op de plekken waar Frank en zijn 
werkers zijn. 
We wensen Frank ook een mooi en goed verlof in Nederland. Een tijd van bezinning en rust.  
     Hartelijke groet, Joost en Jose, Rianne, Alice, Rien en Marion, Annemarie. 
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 Op huisbezoek, tot het einde der aarde.... 


