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We hebben het keurig gemeld bij de 
politie maar die wist er niet goed raad 
mee. Ze hadden ‘geen middelen’’ (=geld) 
om op onderzoek uit te gaan en we 
hebben er verder nooit meer wat van 
gehoord. Sommigen denken dat de 
politie omgekocht is of dat ze zelfs infor-
matie doorgeven aan de bende, dus is 
het beter om de politie maar een beetje 
op afstand te houden.  
Onderweg komen we altijd checkpoints 
van de politie tegen. Meestal willen ze 
geld, ook als alle papieren kloppen. De 
vakbond van chauffeurs werd dat zo zat, 
dat er besloten werd dat er drie dagen 
lang geen auto mocht rijden in het hele 
land. Op deze manier zou de politie hun 
extra inkomsten mislopen. En net op de 
bewuste dag dat die vervoersstaking 
inging, (en er dus geen politie op straat 
te zien was), werden onze motors 
gestolen. Toevallig of doorgestoken 
kaart?  
Maar het blijft heel jammer omdat we die 
motors gebruiken om elke dag de 
dorpen in te gaan.  
 
Ik hoop de komende maanden weer in 
Nigeria te zijn. We hebben net de defini-
tieve goedkeuring om zelf eindexamens 
af te mogen nemen op onze Berea-
school. Iets waar we heel erg dankbaar 
voor zijn, want met dove leerlingen en 
leerlingen in een rolstoel was het bijna 
onmogelijk om daarvoor naar een 
andere school te gaan.   
De komende maanden verwachten we 
weer verkiezingen in beide landen, een 
periode die vaak voor onrust zorgt.        
            Een hartelijke groet, Frank 

Beste familie en vrienden, 
 
Iedereen een gezond en gelukkig 
2019 toegewenst.  
Ik heb een paar maanden Guinee-
Bissau achter de rug. Het was fijn om 
weer een aantal nieuwe dove kinde-
ren op de scholen te hebben en ook 
kinderen met een andere handicap te 
helpen in de dorpen. We hebben wat 
geschoven met de werkers en dan 
duurt het altijd even voordat iedereen 
zijn draai weer heeft gevonden. 
 
In november hebben we een paar 
groepjes bezoekers uit Nederland 
gehad, altijd gezellig. Een groep was 
met de auto op reis vanuit Nederland 
naar Ghana en stopte een dagje bij 
ons. Dat vond iedereen wel erg stoer! 
Een andere groep heeft geholpen met 
het opnemen van Bijbelse verhalen in 
de gebarentaal van hier. Makkelijk 
voor de zondagschool voor doven. 
 
Tussendoor zijn er twee motors 
gestolen, op een nacht dat het hard 
regende en onweerde. Doordat de 
regen zoveel lawaai maakte op ons 
zinken dak, heeft niemand gehoord 
dat een ijzeren deur geforceerd werd 
en er drie sloten zijn doorgezaagd.  
Waarschijnlijk was het een professio-
nele bende uit de hoofdstad, want 
later hoorden we dat ook bij anderen 
dingen gestolen waren. Dus is het 
misschien beter dat we niets hebben 
gehoord, waarschijnlijk hadden ze ook 
wapens bij zich..  

Dove jongen met weefgetouw in Bula 

Nieuwsflits Frank van der Maas 

Januari 2019 
 
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” 
 
en 3 in GUINEE-BISSAU: 
1. Bissoră  
2. Bula 
3. Ingoré  
  
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:  
Marion Hoogendoorn,  
tfc.frankvandermaas@yahoo.nl 
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Project: 
Goat for Girls 

Sinds een paar jaar hebben we een 
speciaal projectje voor meiden: het 
zogenaamde “Geiten-projectje”. Het 
geld komt van een groep meiden uit 
Canada, die eerder zulke groepen 
gestart hebben in andere Afrikaanse 
landen. 
Omdat meiden vaak achtergesteld 
zijn vergeleken bij jongens, krijgt ieder 
meisje een geit. Als die kleine geitjes 
krijgt, kunnen ze die verkopen en het 
geld gebruiken voor school. Bijvoor-
beeld schoolgeld of boeken.  
In Nigeria hebben we nu 2 groepen 
van elk 20 meiden en in Guinee-
Bissau hebben we 3 groepen van elk 
10 meiden. Om het in ons bestaande 
programma te passen, kiezen we 
meiden met een handicap. De mees-
ten zijn doof. We leren ze eerst hoe 
ze voor een geit moeten zorgen.  
We kiezen ook een echte voorzitter 
en secretaris, en er moeten echte  
notulen gemaakt worden, want vaak 
hebben ze geen ervaring met verga- 
deren. Een paar leraressen begelei-
den de groep. Af en toe wordt er een 
geit ziek of gaat er een dood, dat 
wordt allemaal uitgebreid besproken. 
Na verloop van tijd moet iedereen een 
klein geitje weggeven zodat we daar-
mee een volgende groep kunnen 
starten.  
Het voelt als een grote familie en er 
worden vaak ook “meiden-dingen” 
besproken. Zoals over AIDS, men-
struatie, hygiene, verkering enzovoort. 
De jongens zijn maar wat jaloers, dus 
daar gaan we nog wat voor verzinnen. 

————————————— 
Het boek “Helden op stokken” 
met verhalen over het werk van 
CBR Effata kunt u bestellen bij  
Uitgeverij De Banier, 
www.debanier.nl. 
ISBN:9789087181246. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
Donaties kunnen worden 
gestort op:  
Stichting Effata Nigeria, 
NL36RABO0324023251 
U kunt gericht geven als u 
vermeldt voor welk project  uw  
donatie is bedoeld, bijv.:  
· “voor Berea”, 
· “voor Beroepstraining” 
· “Levensonderhoud Project 

Begeleider (geen naam)” 

Van de Thuis Front Commissie: 
Ook namens de TFC van Frank wensen we jullie allen een goed en 
gezegend nieuwjaar. Wat het nieuwe jaar ons brengt, is nog verbor-
gen. Wel mogen we weten dat God regeert en alles in Zijn hand heeft. 
Mogen we ook dit jaar weer rekenen op jullie meeleven, meebidden en 
giften voor Frank en zijn werk?  
                 Hartelijke groet van Joost en Jose, Rianne, Rien en Marion. 

‘The same sun that melts the wax, 
hardens the clay.’    Afrikaans spreekwoord 

Portret: 
O.V.C. 

Al heel lang zorgen we bij het AIDS-
project voor weeskinderen. Ze 
hebben hun ouders verloren door 
AIDS, maar ook andere weeskinderen 
krijgen hulp, zoals schoolgeld en eten. 
De jongsten komen in een gastgezin, 
de ouderen huren een kamer in het 
dorp.  
Intussen hebben we er bijna 100 op 
de scholen in Nwofe. Omdat de groep 
zo groot werd, hebben we de twee 
oudste kinderen aangesteld als soort  
“vader” en “moeder”. Zij houden de 
rest wat in de gaten en bespreken 
hun problemen met de werkers. 
Regelmatig hebben we een 
vergadering met de hele groep.  
In het Engels heet de groep O.V.C., 
dat betekent “wees- en kwetsbare 
kinderen”. Omdat ze zich opgenomen 
voelen in de groep en zich niet meer 
schamen, hebben we steeds meer 
activiteiten ontwikkeld. Ze maken nu 
samen dingen zoals pindakaas en er 
is een speciaal “OVC-koor”. Net als 
met de jongeren met een handicap, 
lopen de oudere kinderen na school-
tijd stage bij een vakman op de markt. 
Zo hopen we dat ze steeds meer voor 
zichzelf op kunnen komen en voor 
zichzelf kunnen zorgen.  

Goat for Girls– Nigeria 
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Maart 2019, Financien 
 

Dank voor  
 De financiele steun die we 

al vele jaren krijgen. 
 De gastgezinnen die veel 

over hebben voor de 
kinderen van Effata.  

 
Bid voor: 
 Financiele steun voor steeds meer kinderen 

en steeds meer projecten. 
 De overheid van Nigeria en Guinee-Bissau die 

wel veel beloven maar niets steunen. 
 Rijke christenen in deze landen die kunnen 

helpen maar dat niet gewend zijn. 
 Nieuwe donor-organisaties die kinderen met 

een handicap willen helpen. 

Januari 2019, Goat for Girls 
 

Dank voor  
 De G4G-groepen die begonnen zijn. 
 Het geld dat we hiervoor krijgen uit Canada. 
 Het enthousiasme van de meiden. 
 
Bid voor: 
 De meiden en hun handicap. 
 De problemen die ze hebben om het hoofd 

boven water te houden. 
 De vergaderingen en de onderwerpen de 

worden besproken. 

Februari 2019, Weeskinderen (OVC) 
 
Dank voor  
 De kinderen die naar school gaan. 
 De vele activiteiten na schooltijd. 
 De kinderen die stage lopen op de markt. 
 
Bid voor: 
 De vragen die ze hebben bij het opgroeien 

zonder ouders. 
 Goede resultaten op school. 
 De OVC-vergaderingen, de “vader” en 

“moeder” van de groep. 

Mei 2018, Scholen 
 

Dank voor  
 De scholen “Effata”, “Bethel” en “Berea”. 
 Alle studenten (met en zonder handicap) die 

samen in dezelfde klas zitten. 
 De goedkeuring van de overheid om zelf  
 examens te mogen afnemen. 
 
Bid voor: 
 De examens in mei en juni. 
 De vele kinderen in de dorpen die nog niet 

naar school mogen van hun ouders.  

Gebeds Kalender 
voor meer informatie kijk op www.cbr-effata.org   

April 2019, Werkers 
 

Dank voor  
 De vele werkers die met                                                                                                      
 liefde hun werk doen. 
 De goede sfeer onder  
 elkaar en met de kinderen. 
 Het bestuur en TFC in  
 Nederland 
 

Bid voor: 
 Nieuwe werkers in opleiding. 
 De vele vrijwilligers die kinderen opsporen. 
 Problemen die er altijd zijn als mensen samen 

werken. 
 Werkers die al lang in het project zitten en 

soms hun enthousiasme verliezen. 

Juni 2019, Kinderen 
Dank voor  
 De kinderen met epilepsie die met medicijnen 

weer naar school kunnen. 
 De kinderen op de blindenschool. 
 Dove kinderen die helemaal opbloeien als ze 

op school zoveel andere dove kinderen zien. 
 
Bid voor: 
 Leerlingen die te veel problemen hebben om 

zich te concentreren op hun studie. 
 Leerlingen die gestopt zijn omdat ze thuis 

moesten komen werken.  

 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt;  
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien  

dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.    Joh 13:34,35. 

Bid zonder ophouden. Dank God in alles. 
Want dit is de wil van God in Christus Jezus 
voor u.            1 Thess 5: 17,18 


