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Hoewel mijn vader al een paar 
maanden ziek was, konden de dokters 
niets vinden. Net na mijn verlof werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis voor 
verder onderzoek maar ook toen werd 
er niets gevonden.  
Hij werd steeds zwakker en mocht na 
twee weken terug naar Woerden.  
Op maandagmiddag kwam hij terug in 
Woerden en op woensdagmorgen 13 
juli is hij overleden. Het ging opeens 
zo snel! Hij is 86 jaar geworden. 

We zijn erg dankbaar voor wat hij voor 
ons en anderen heeft betekend.  
Hij laat een lege plaats na, zeker voor 
mijn moeder is het stil nu. 
Ook in Nigeria was men ontdaan en 
leefde men erg mee voordat ik een 
vlucht kon boeken. Velen herinnerden 
zich het bezoek van mijn ouders 20 
jaar geleden. 
 
Graag wil ik iedereen bedanken die 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
met ons heeft meegeleefd.  
 
Ik ben veel bij familie geweest en 
neem overal de tijd voor. Ik ben druk 
met het regelen van een aantal dingen 
en in september hoop ik weer terug te 
gaan naar Nigeria. 
 
Op de volgende bladzij wil ik meer 
uitleggen over een aantal 
veranderingen in mijn werk. 
 
 
   Groeten, Frank 

Beste familie en vrienden, 
 
Na een paar weken verlof in juni, ben ik  
weer vertrokken naar Nigeria. Bij onze 2 
lagere scholen zijn we begonnen met de 
bouw van nieuwe lokalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe lokalen bij Bethel lagere school 

Nieuwe lokalen bij Effata lagere school 
 
De scholen kregen in juli vakantie maar 
eerst was er de diploma uitreiking voor de 
zesde klassers van de lagere scholen 
Effata (43 leerlingen), Bethel (60)en de 
middelbare school Berea (54 studenten).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lagere school Bethel  

Een aantal geslaagden van 
Secondary School Berea 

 
 
 
 

    Nieuwsflits Frank van der Maas 

Augustus 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 werkt parttime als project-
begeleider van CBR Effata. Hij 
werkt steeds een periode in 
Nigeria en Guinee-Bissau. Hij 
wordt ondersteund door een 
achterban.  
Hiernaast werkt Frank parttime 
voor CCA, zie volgende 
bladzijde. 
 
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 

 



2 

 

    Nieuwsflits Frank van der Maas 

 
Donaties voor CBR Effata 
kunnen worden gestort op:  
Stichting Effata Nigeria,  
NL 36 RABO 032 402 32 51 
 
Post Adres Frank: 
PO Box 995, Abakaliki,  
Ebonyi State, NIGERIA 
 
E-mail: 
frankvandermaas@gmail.com  
Whatsapp +245966000595 

—————————————— 
CCA Foundation draagt bij aan 
een wereld waarin alle kinderen 
leven in veiligheid en toegang 
hebben tot onderwijs, gezond-
heidszorg, schoon drinkwater, 
eten, onderdak en rechten.  
Op dit moment werkt CCA in de 
Karamoja regio in Uganda.  
 
Voor meer informatie, zie 
 www.cca-f.nl 
 Meridiaan 26 
 2801DA  Gouda  

Nieuwe parttime baan 
 

Per 1 september hoop ik mijn werktijd 
anders in te delen: Parttime voor “CBR 
Effata” en parttime voor de soortgelijke 
stichting “Child Care Africa” (CCA). Zij 
werken in Uganda. 
 
Op deze manier kan ik het werk in Nigeria 
en Guinee-Bissau meer en meer over-
dragen (zoals gepland) en vaker bij familie 
in Nederland zijn. Het kantoor van “Child 
Care Africa” is gevestigd in Gouda dus ik 
kan het aanfietsen.  
 
Het is de bedoeling dat ik vanaf September 
wisselend in Nigeria, Guinee-Bissau, 
Uganda en Nederland werk.  
 
“Child Care Africa” (CCA) 
bestaat  3 jaar en werkt 
voornamelijk in Uganda, 
maar wil ter zijner tijd ook 
in andere landen gaan 
starten.  
CCA helpt kinderen in 
achtergebleven gebieden 
met medische hulp, 
onderwijs etc. en wil meer 
doen voor kinderen met 
een beperking.  
Zie voor meer informatie 
de website van CCA: 
www.cca-f.nl   
 
Dit is een mooie 
mogelijkheid om de 
projecten in Nigeria en 
Guinee-Bissau verder 
zelfstandig te maken 
terwijl ik er wel regelmatig 
zal zijn maar ook op 
afstand het werk kan 
blijven begeleiden.  

You don’t need to know where you’re going  
if you know God is leading. 

Mijn vergoeding vanuit CBR 
Effata wordt nu minder omdat ik 
parttime ga werken en omdat ik 
een vergoeding van CCA krijg 
voor de overige tijd.  
De projecten van CBR Effata 
zullen gewoon doorgaan en die 
kosten zullen dus gelijk blijven. 
Wel zal ik meer reiskosten 
maken voor CBR Effata omdat 
ik kortere periodes naar Nigeria 
en Guinee-Bissau zal gaan. 
 
Mocht iemand die mij steunt 
voor het werk van CBR Effata 
informatie willen over deze 
nieuwe situatie, neem dan 
contact op met het bestuur:  
secretary@cbr-effata.org  

Van de Thuisfront Commissie: 
 
In deze nieuwsbrief leest u over het overlijden van de vader van Frank. 
Een man die bijzonder betrokken is geweest bij het werk van Frank. Luisterend, steunend, adviserend, biddend.  
Een groot gemis.  We bidden Frank (en zijn familie) God's liefdevolle nabijheid toe.  
Ook in zijn nieuwe toekomstplannen.  
            Hartelijke groet, Joost en Jose, Rianne, Alice, Rien en Marion, Annemarie. 


