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maar heeft alles gehoord. Het gesprek 
gaat verder. Hij ziet het niet zitten dat 
Chinedu naar onze middelbare school 
gaat, 6 jaar is niet te overzien... Maar 
een jaar bij ons meelopen als timmer-
man of fietsenmaker is een goed idee. 
Hij belooft met Chinedu naar ons toe te 
komen.  
Vlakbij is het dorp van een doof kind dat 
al maanden niet meer naar school 
komt. We gaan langs en ontdekken dat 
hij zijn been gebroken heeft toen hij uit 
een kokosnoot-boom viel. Hij kan nu 
weer lopen en belooft gauw terug te 
komen. Moeder vertelt dat een paar 
huizen verder nog een doof kind woont. 
Mary blijkt 16 jaar te zijn, ze kan horen 
en praten, maar denkt op het niveau 
van een kind van 6. Ze zijn nooit bij een 
dokter geweest, ze is zo geboren dus 
“het is niet anders”. We zien dat ze het 
Sindroom van Down heeft en we leggen 
uit dat ze gewoon naar de lagere school 
in haar dorp kan gaan en vrienden kan 
maken. Ze zal altijd wat trager blijven 
dan andere kinderen. Ze lijkt gelukkig 
en moeder zorgt goed voor haar.  
Een programma voor kinderen met een 
verstandelijke beperking is hier niet. We 
beloven af en toe langs te komen.   
Op de terugweg gaan we op zoek naar 
Timothy. Hij is 18, en kreeg 3 jaar gele-
den een ongeluk waardoor hij zijn been 
kwijt is. Hij is niet thuis en de buurman 
zegt dat er een dorpsvergadering is bij 
de chief. Buurman is een waarzegger, 
heeft alleen een korte broek aan en 
overal ringen en touwtjes om zijn lijf en 
in zijn rasta-haar. Hij springt achterop 
onze motor en wijst de weg.  
We groeten de chief en de mannen; de 
vrouwen zitten apart. Timothy en zijn 
vader lopen met ons mee en we over-
leggen over zijn kunstbeen en school. 
Ze beloven langs te komen.  
In een dorp vlakbij werken deze week 3 
dove jongens aan een nieuwe water-
tank. Ze zijn blij dat we komen kijken en 
laten trots hun werk zien.  
Onderweg stopt iemand ons om te 
vragen wanneer de oogdokter weer 
langs komt.  
Thuis schrijven we alle ontmoetingen 
en afspraken op; over een paar dagen 
gaan we op stap naar de volgende... 
  Hartelijke groet, Frank 

Beste familie en vrienden, 
 
In Afrika neemt de corona gelukkig af. 
De strenge regels zijn minder geworden, 
en in oktober zijn de scholen weer open 
gegaan. Na 6 maanden waren we er wel 
aan toe. De eindexamens zijn afgerond 
en de gewone lessen zijn verdeeld in 
een ochtend- en middag-groep.  
We lopen nu allemaal met een masker 
en proberen een beetje afstand te hou-
den. De sfeer is goed en we zijn dank-
baar dat er zo weinig zieken zijn.  
In Nederland gaat de epidemie nog door;  
ik wens jullie allemaal veel sterkte, wijs-
heid en geduld toe.  
 
Nu jullie steeds meer binnen moeten 
blijven, neem ik jullie in gedachten mee 
naar buiten, op een “huisbezoek” naar 
één van de dorpen:   
Vandaag gaan Emeka en ik op de motor 
naar een dorp op ongeveer een uur af-
stand van ons centrum. Eerst een stuk 
asfalt en daarna over een zandweg. Het 
is middenin het regenseizoen: als we niet 
verder kunnen rijden, lopen we een stuk-
je tussen de yam-hopen. Als we door 
een diepe plas moeten, stoppen we de 
uitlaat van de motor dicht met een pluk 
gras. En als het begint te regenen, stop-
pen we onze papieren en telefoon in een 
plastic tas en glibberen we verder over 
de klei-achtige weg. Omdat het rond de 
30 graden is, droog je na een regenbui 
weer snel op. 
We komen aan bij het dorp van Chinedu. 
We kregen zijn naam via iemand van de 
kerk. In de markt vragen we de weg naar 
zijn huis. Een kind springt bij ons op de 
motor en wijst de weg. “Links” betekent  
“rechts” maar we komen er. Een moeder 
zit met 6 kleine kinderen voor een hutje 
zonder deur. We vragen naar Chinedu 
maar die is er niet. Hij is doof geboren, 
zo’n 16 jaar oud en heeft in zijn dorp de 
gewone lagere school gedaan. Hij ver-
dient nu geld in de stad met het sjouwen 
van balen rijst. Zijn moeder is erg achter-
dochtig en wil nauwelijks met ons praten. 
Ze zegt dat de vader ziek is en niet thuis. 
We blijven rustig zitten en praten met de 
broertjes en zusjes, die vertellen dat 
Chinedu een slimme jongen is. 
Onverwacht komt de vader uit het “hutje 
zonder deur” naar buiten. Hij is blind  

    Nieuwsflits Frank van der Maas 
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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 

Birds sing not because they have  
answers,  

but because they have songs.  
Afrikaans spreekwoord 

“Waar zijn de negen?” 
 
Soms zegt iemand tegen ons: “Wat 
mooi dat de projecten van Effata zo
-veel mensen bereiken; ze zullen 
vast erg dankbaar zijn voor alles 
wat jullie doen.”  
Dankbaarheid is echter iets dat je 
niet direct ziet. Veel ouders hebben 
het te druk om te overleven en zien 
een kind met een beperking als een 
last, een tegenvaller. Het is makke-
lijker om zo’n kind een beetje zijn 
gang te laten gaan, dan naar een 
school ver weg te sturen. Het hoog-
ste doel voor een zoon is vaak om 
op het land te werken en voor een 
dochter om te trouwen en kinderen 
te krijgen. Als wij komen praten 
over school of werk, kunnen ze dat 
meestal niet overzien en laten ze 
liever alles “bij het oude”.  
 
Soms gaan er meer dan 10 huis-
bezoeken overheen voordat ouders 
begrijpen dat ook een kind met een 
beperking meer wil dan elke dag op 
het land werken. Soms lukt het niet 
om ze te overtuigen door bijgeloof 
of angst voor de goden (je moet het 
“lot” niet tarten). Soms is de situatie 
te complex om een oplossing te be-
denken, bijvoorbeeld als het kind 
geen ouders meer heeft en bij groot
-moeder woont. 

Van de ThuisFront Commissie:  
Treffend: “Een verandering zien in het leven van een kind is de grootste motivatie om door te gaan”. Is dat wat 
Jezus bedoelde toen Hij zei; “Dien de ander”? Verandering brengen in het leven van een ander, het leven  
verlichten. Hoever ga jij/ gaat u zonder een blijk van dank of waardering terug te krijgen?  
Dank je wel zeggen kan moeilijk zijn als je die verandering niet kan overzien. Als het leven alleen maar over-
leven is. Dat geldt ook voor mensen dichterbij: mensen in Nederland die leven onder de armoedegrens,  
gevangen door stress, eenzaamheid en isolement. Afgesloten van het gewone leven.   
Misschien is verandering brengen in het leven van een ander, werken aan herstel van het gewone leven wel 
de grootste lofprijs naar onze Schepper. “Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van 
Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”  Matth. 25:40.  
Laten we bidden voor kracht en wijsheid om de ander te dienen. Voor Frank, maar ook voor onszelf.  
We hebben een nieuw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsflits en voor correspondentie               
met de TFC.                Hartelijke groet, Joost en Jose, Annemarie, Rianne, Alice, Rien en Marion. 

We doen ons werk niet om er dank-
baarheid voor te ontvangen. We doen 
het omdat we de nood zien en het kind 
een betere toekomst willen geven. 
Door alle ervaringen weten we dat met 
een kleine inspanning vaak zoveel be-
reikt kan worden. Dingen die onmoge-
lijk leken, blijken toch te kunnen als je 
het maar probeert. En de moed niet 
opgeeft als het een keer tegenvalt. 
 
Kinderen die niet meetelden, draaien 
mee in de maatschappij en zorgen op 
hun beurt weer dat anderen uit hun 
isolement gehaald worden. Een veran-
dering zien in het leven van een kind is 
de grootste motivatie om door te gaan. 
 
Veel van onze jongeren zitten in de 
puberteit en zijn dwars; ze gaan zeker 
geen dankbaarheid tonen, dat komt 
over als teken van zwakte! 
  
Toch proberen we het te herkennen in 
kleine dingen: iemand die zomaar een 
paar sinaasappels, bananen of een 
komkommer brengt. Een kind dat trots 
zijn rapport komt laten zien, een ouder 
die vertelt dat zijn kind zo vooruitgaat 
op school of met zijn zelfverdiende 
geld iets gekocht heeft. 
Om de moed er in te houden, lezen we 
als werkers regelmatig het verhaal dat 
Jezus tien mensen genas; één van 
hen kwam terug om zijn dankbaarheid 
te tonen.  
Jezus vroeg: “Waar zijn de negen?”.  
Die zin is een soort geheimtaal ge-
worden als iemand zeurt of klaagt.  
En dan kunnen we er weer om lachen.  
 

“Waar zijn de negen?”  

Huisbezoek:  
Bamboebrug over de rivier. 
Met de motor komen we niet 
verder, dus nu te voet... 
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    Nieuwsflits Frank van der Maas 

Na 6 maanden weer naar school !! 


