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Onderwerpen die ter sprake kwamen 
waren onder andere: wat is een 
normale reactie, hoe reageren kinde-
ren, wat kan je doen om de brokken bij 
elkaar te rapen, hoe ga je met verdriet 
en rouw om, welke vragen kan je stel-
len, hoe breng je verdriet en emoties 
bij God? 
De mensen waren angstig en hadden 
moeite om zich te concentreren. Om-
dat de groepen meestal uit 25 man en 
vrouw bestonden, was het lastig om 
persoonlijke dingen te bespreken, 
maar we hopen er later nog een ver-
volg aan te geven. Ze waren blij met 
de training en aandacht.  
Een paar werkers gaan door met deze 
trainingen nu ik in Nederland ben. 
De mensen die in het ziekenhuis  
lagen, hebben ook begeleiding nodig, 
dat hopen we later op te pakken.   
Kinderen die ouders verloren hebben, 
hadden geen geld om naar school te 
gaan, anderen hadden geen eten of 
kleren omdat ze op hun vlucht alles 
waren verloren. Sommigen waren juist 
op wonderlijke wijze ontkomen en erg 
dankbaar. De verhalen zijn talloos!  
Op de volgende bladzij staan een paar  
foto’s van mensen die gewond waren. 
 
Eind augustus hoop ik voor een paar 
maanden naar Guinee-Bissau te gaan. 
Op de volgende bladzij staat iets over 
een documentaire, als u op de link klikt 
krijgt u het te zien. 
 
Hartelijk dank voor uw meeleven en 
gebed, hartelijke groet, Frank 

 

Beste familie en vrienden, 
  
Deze brief schrijf ik in mijn caravan in 
Waddinxveen. Heerlijk om weer eens in 
Nederland te zijn en veel mensen te 
kunnen ontmoeten. 
De nieuwsflits van juni heb ik niet naar 
iedereen verstuurd, omdat de verhalen 
nogal heftig waren. In een paar zinnen zal 
ik het samenvatten en dan schrijven over 
het vervolg:  
Eind mei zijn er 4 dorpen bij ons in de 
buurt aangevallen door een grote groep 
Fulani herders. 136 mannen, vrouwen en 
kinderen zijn vermoord; veel huizen en 
winkels verwoest of verbrand. Ze trokken 
al plunderend en moordend van het ene 
naar het andere dorp.  
Na de eerste schrik kwam de hulp al snel 
op gang. Gewonden werden naar het 
ziekenhuis in de stad gebracht, doden 
begraven en nabestaanden geholpen. 
Natuurlijk was er veel paniek en angst, 
steeds waren er geruchten dat er een 
nieuwe aanval kwam; veel mensen waren 
gevlucht naar familie. Gelukkig is er nu 
meer rust gekomen en gaan de meeste 
activiteiten weer door (markt, school, 
kerk). Met  geld van de overheid, de 
plaatselijke kerken en uit Nederland kon 
er worden gezorgd voor eerste hulp, eten 
en andere dingen die nodig waren. 
Kerkleiders gingen op huisbezoek bij alle 
gezinnen en stonden hen bij met gebed 
en praktische hulp. Gelukkig konden wij 
goed samen werken met iedereen.  
Zelf ben ik begonnen met trainingen in 
trauma verwerking, eerst voor mijn eigen 
leerkrachten en later voor leerkrachten in 
de getroffen dorpen.  

Tweede training leerkrachten Nduobashi 
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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 

 
Documentaire 
 
Twee jaar geleden hebben 
Emiel en Tom een video 
opgenomen in Nigeria die ze 
bewerkt hebben tot een 
documentaire.  
U kunt de link kopieren en 
plakken in uw browser.  
 
Over hun ervaring vertellen 
Tom en Emiel hier:  
https://youtu.be/68GTQsQtpPA  
 
De documentaire kan je hier 
zien: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5OqipbYaGko 
 

Hieronder een aantal foto’s van gewonden in het ziekenhuis van Abakaliki.  
Mannen, vrouwen, kinderen en babies: iedereen was getroffen.  
Inmiddels zijn de meesten weer thuis.  

Ik vroeg om kracht,  God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. 
Ik vroeg om wijsheid,  God gaf mij problemen om op te lossen 
Ik vroeg om voorspoed, God gaf mij hersenen en spieren om mee te   
     werken 
Ik vroeg om moed,  God gaf mij gevaren om te overwinnen 
Ik kreeg niets van wat ik wilde, ik kreeg alles wat ik nodig had,  
  ....... mijn gebed is verhoord ....... 
            (Michael Job, India) 

Deze foto’s zijn van een jongeman in het ziekenhuis en weer terug in het dorp. 
Met een hakmes was hij overal geraakt. Hij is opgeknapt maar heeft nog 
verdere begeleiding nodig om alles een beetje te kunnen verwerken.  
Dat geldt voor veel van hen. 

Van de Thuisfront Commissie: 
 
"Wat er op mijn weg komt, komt op mijn weg. Je hoeft niet alles te regelen, want je hebt het niet in de hand": 
woorden van Frank uit de documentaire. De plunderingen en alle gevolgen van dien kwamen ook op zijn pad! 
Wat een emotioneel ingrijpende en traumatische gebeurtenis, ook voor Frank en zijn medewerkers! 
Mooi dat er trainingen over trauma verwerking worden aangeboden; toch moeten ze zelf deze traumatische 
beleving een plek gaan geven. Laten we bidden dat de tools die ze aangeboden krijgen in de training hen  
houvast zal geven en ze mogen ervaren dat God de Aanwezige is om hen te troosten en te genezen. 
De documentaire is een aanrader. Het geeft een helder beeld van het indrukwekkende werk van Frank". 
 
              Hartelijke groet, Joost en Jose, Rianne, Alice, Rien en Marion, Annemarie. 


