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De bruid (Tamara) met
Hadeel (doofblind)

«toen ik een vreemdeling was, namen jullie me op...»
Matt. 25:35

Het nieuwe hoofd van de
school «Imaan»

Nieuwe rolstoelbanen en
leuningen

Samen bakken, met dove en
doofblinde leerllingen

Deafinitely connected - God zorgt

ONGENODE GASTEN
Beste Vrienden,

Stel je eens voor; een dorpje met misschien zo’n 20 of 30 woningen, een
uurtje lopen van Jeruzalem! De meeste families zijn van de stam van
Koning David van weleer. Ze wonen in een of twee uit de rotsen gehouwen
kamers. De stenen worden gebruikt om boven op de woning of de grot
een gastenkamer te bouwen, zodat familiebezoek altijd een warm
welkom tegemoet kan zien.
Jonge kinderen spelen en helpen bij de verzorging van de dieren die in de zomer buiten zijn.
In het koude seizoen worden ze binnen gehaald en legeren in het lagere gedeelte van de
huizen of grot-woningen, en verwarmen zo de huizen. Je zou dan geiten en schapen, ezels,
kippen en ander gevogelte zien. Honden en katten houden muizen en ander ongedierte in
de gaten. Het dorpje heeft geen hotel, want bezoek verblijft bij familie in de gastenkamers.
Plotseling verschijnen er onverwachte gasten. De hele stam is naar Bethlehem gekomen
voor de volkstelling die de Keizer heeft verordend, natuurlijk voor de belastingdienst. Jozef
en Maria’s vertrek uit Nazareth was misschien wat vertraagd omdat Maria al gauw een kindje
verwacht, en bij aankomst vinden ze alle gastenkamers al bezet. Ten einde raad is er iemand
die ze ontvangt in de ‘huiskamer’, en daar, tussen de dieren, baart Maria haar eerstgeborene.
Jezus, de beloofde telg uit het geslacht van David, Koning der Koningen, de lang verwachte
Messias, is gekomen!
En dan arriveren er nog meer ongenode
gasten… Herders, die met hun kudden
in de weidevelden verblijven, willen
het kindje zien, waarvan de engelen
zongen. Prinsen en wijzen uit verre
landen komen hem aanbidden. Later
komen er nog meer ongenode gasten,
maar dit keer zijn het soldaten die, op
bevel van een bange en wrede koning,
Bethlehem binnen rijden om de kinderen

Genode of Ongenode gasten?

De afgelopen tijd zijn er miljoenen mensen op weg gegaan, gedreven door oorlog, armoede,
honger, ziekte, dromend van een beter bestaan, op zoek naar een toekomst voor zichzelf
en voor hun families. Ze steken koude en gevaarlijke zeëen over, en lijdend aan honger en
dorst en onder vernedering en uitbuiting, lopen ze duizenden kilometers. Gelukkig vinden
ze onderweg ook welwillendheid en vriendelijkheid, zoals Maria en Jozef in Bethlehem. Hier
in Jordanië, kunnen we helpen om de stukken van hun vernielde bestaan bijeen te zoeken,
door voor hun gehandicapte kinderen te mogen zorgen. Deze ongenode gasten laten velen
terug denken aan tijden dat zij zelf, of hun verwanten in het Midden Oosten, Europa of
Amerika… ongewenste vluchtelingen waren. Gescheiden van hun families, op de loop voor
catastrofes of dood, op zoek naar leven en een toekomst. Sommigen denken dat er tussen
hen terroristen schuilen, mensen zoals de moordende soldaten, en dat kan ook best zo zijn.
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ALGEMEEN NIEUWS
Maar onder de duizenden mensen die ongewild onze gasten zijn geworden, zullen er
ook velen een zegen worden, zoals Jozef en Maria, de herders, de prinsen en de engelen.
Misschien, zoals geschreven staat, hebben we door gastvrijheid te verlenen wel engelen
geherbergd? De Messias, die ook vaak een ongenode gast was, zei: «…toen ik een vreemde
was, namen jullie me op. Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het
koninkrijk» We gaan gauw Kerst en de komst van Christus vieren. Alhoewel hijzelf ook een
vluchteling werd, was dat niet om een beter leven te zoeken, maar om het te geven!
Goddank voor kerstfeest!
Met hartelijke groeten en beste wensen, namens kinderen en medewerkers,

Broeder Andrew.

Veranderingen aan de gebouwen
Het instituut streeft er steeds naar de
toegankelijkheid voor personen met
mobiliteits-, visuele-, en gehoorproblemen
te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld in
het nieuwe gebouw van de doofblindenafdeling en kantoren een lift ingebouwd,
met liftknoppen in Braille. Een intercomsysteem is voor Doven nutteloos, maar de
glazen deuren en zijwand van de cabine
en de ramen in de liftschacht maken oogcontact en gebarentaal mogelijk, voor het
geval dat de lift ergens zou blijven steken.

We werken nog altijd aan de isolatie van
de oudere gebouwen om ze ’s zomers
koeler te houden en om in de winter op
stookkosten te besparen.

Na de brand buiten het internaat, waarbij
enkele bomen en zes stookolietanks van
de cv werden verwoest, moesten we een
nieuwe olietank (20 ton olie) kopen. Ter
bescherming kwam er een muur omheen,
om diefstal van olie te voorkomen, zoals
in het verleden wel gebeurde.
Rolstoelgebruikers hebben nu ook
toegang tot de beroepsafdeling en de
winkel van de meisjes, waardoor niemand
meer buitengesloten wordt, en de trap
geen barrière meer is.
Een nieuwe en veel bredere trap
verwerkt de toestroom naar de eetzaal
beter. De trap heeft meer trapleuningen,
wat makkelijker is voor mensen met
een lichamelijke beperking, en om de
doofblinde kinderen te helpen zich te
oriënteren.
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Gebarentaalwoordenboek

Op 5 oktober vond in de prachtige lobby van het stadhuis van Amman de officiële
presentatie plaats van het nieuwe woordenboek voor de Jordaans-Arabische
gebarentaal met Engels en Arabisch.

Eregast was prins Mired bin Raad, voorzitter van de Hoge Raad voor Personen
met een Beperking. Als dank voor alle steun die het woordenboekproject ontving,
kreeg hij het woordenboek aangeboden in een prachtig houten kistje. Ook een
vertegenwoordiger van de Jordan Ahli Bank, die de drukkosten voor zijn rekening
had genomen, en de vicepresident van de Balqa Universiteit, die technische
ondersteuning had verleend, kregen een speciale uitgave van het woordenboek.
Tevens werden twee Dove medewerkers van het oorspronkelijke woordenboekteam,
Ahlam en Youssef, geëerd voor al het werk aan deze prachtige prestatie. De
uitgever, die een heel mooi eindproduct leverde, werd niet vergeten.
Enkele leerlingen van het Instituut voerden een dans uit in traditionele klederdracht.
Door middel van een toneelstuk lieten zij het belang zien van het woordenboek voor
Dove kinderen en hun ouders. Na het evenement nodigde een goede vriend van het
instituut, graaf Mamdouh Bisharat, alle genodigde gasten uit voor een lunch.
In de nabije toekomst hoopt het instituut
nog 18 boeken en brochures te publiceren
op het gebied van het onderwijs voor Doven,
hardhorenden en doofblinden; tevens over
gebarentaal, dovencultuur, kinderbescherming
en de opleiding van leerkrachten. Deze boeken
zijn vooral bedoeld voor de training van een
nieuwe generatie leerkrachten.
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SCHOOLNIEUWS
Imaan

De belangrijkste personeelswisseling sinds deze zomer is de aflossing van Rihab,
het hoofd van de school, door Imaan. Rihab moest vanwege haar gezondheid
langzaam terugtreden, maar ze kon Imaan een jaar lang inwerken en staat haar nog
steeds terzijde. Imaan werkt al 10 jaar op het instituut, eerst als lerares Engels en
daarna als waarnemend hoofd van de school. Gelukkig wordt ze bijgestaan door
Fadileh (Doof), al jarenlang hoofd van de kleuterschool en assistent hoofd van de
school, en Mr. Samir, assistent algemeen directeur voor onderwijs en opleidingen.

Imaan is moeder van twee kinderen en woont met haar gezin in een buitenwijk van
Salt. Uiteraard is het voor haar moeilijk zo’n intensieve baan te combineren met
familie en moederschap. Ze zegt dat ze soms wat slaap tekort komt, en dat ze in
het verleden wel eens heeft gedacht over een andere baan. Maar dan vroeg ze zich
altijd af: “Wie zal dan de kinderen hier les geven?” Inderdaad ondervindt zij als de
grootste uitdagingen het taalonderwijs aan de Dove kinderen, en de communicatie
tussen onderwijzers en leerlingen. Imaan heeft als wens voor de toekomst dat, met
behulp van de 34 leerkrachten waaraan ze nu leiding geeft, de leerstof steeds beter
zal worden aangeboden. Ze hoopt dat vooral de leerlingen van de hoogste klas beter
in staat zullen zijn het staatsexamen te halen, ondanks de hindernissen waaraan zij
niets kan veranderen, zoals onbevoegde en onbekwame tolken bij de eindexamens.
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NIEUWS OVER MEDEWERKERS
Vrijwilligers en nieuwe medewerkers
Tsjong – alias John, of Johanna
(Arabisch) – die meehielp om het oudefabriek-project van de grond te krijgen,
is in de zomer in het instituut komen
wonen. Hij doet prachtig werk door zijn
inzet bij de verschillende ontwikkelingsen bouwprojecten in Salt. Ook helpt hij
graag door de kinderen bijles te geven.

v.l.n.r Leon, Jamiel, Helen, Hannes en John

Vanuit het vrijwilligersprogramma
“Wereldwijd” van de Duitse regering,
en in samenwerking met de Diakonie
en de “Evangelische Zending in
Solidariteit” (EMS) uit Duitsland zijn er
dit jaar drie vrijwilligers bij ons. Helen
(administratie en toezicht kleintjes),
Leon (administratie en toezicht jongens)
en Hannes (begeleiding doofblinde
kinderen) werken blij en toegewijd in
hun nieuwe cultuur en taalomgeving.
Jamiel uit Palestina loopt stage als
aankomend priester in de Anglicaanse
Kerk. Hij helpt in de kerk in Salt, maar
op school helpt hij in de kinderclubs,
doet praktisch werk met de leerlingen,
houdt toezicht op het schoolplein en
geeft bijles aan zwakkere leerlingen.
We zijn blij met zijn gewilligheid en
veelzijdigheid.

We zijn blij met Amier (rechts) en
Foead (links) uit Egypte, familie van
onze leraar Engels Jamiel. Ze werken
respectievelijk in de huishouding en in
de onderhoudsafdeling van het instituut.

Btoel past graag op de kleintjes op.
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NIEUWS OVER MEDEWERKERS
Bruiloftstijd

Er zijn inmiddels twee echtparen meer op het instituut. De dove en zwaar-slechtziende
Amdjad en de dove Alaa’ zijn sinds augustus een gelukkig echtpaar. Ze vierden hun
bruiloft op het terrein van het HLID. Veel Doven kwamen als gast en ook Prins Mired
bracht een kort bezoek. Amdjad en Alaa’ wonen nu dicht bij de school. Amdjad helpt
de nieuwe directrice Imaan waar hij kan, en Alaa’ zal binnenkort ook op het instituut
gaan werken.

De beide Zwitserse vrijwilligers Joel en Tamara hebben elkaar deze zomer het
jawoord gegeven. Dit is voor hen geen reden om hun werk op het Instituut neer te
leggen. Ze zijn nu verantwoordelijk voor het jongens- en meisjesinternaat, benevens
vele administratieve taken. Gelukkig wonen ze vlak bij het instituut, aan de overkant
van de straat.
We feliciteren beide paren van harte en wensen hen Gods zegen.

Het echtpaar met
Mohammed (doofblind)

...en met Issa (doofblind)
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NIEUWS VAN DE BUITENDIENST
Nieuw zonnedak voor het centrum in Kreimeh

Om de kinderen in het Centrum van de buitendienst
in Kreimeh in het Jordaandal te beschermen tegen
de gloeiende hitte, die vaak 50˚C haalt, heeft de
beroepsopleiding een groot zonnedak gebouwd. De
oudere leerlingen van de beroepsopleiding hebben
gedurende maanden gewerkt aan een staalconstructie
die ook bij harde wind stand houdt.
Daarna werd het geheel overdekt met kunststof golfplaten. Zo is er goede
bescherming tegen de brandende zon. We danken onze Duitse vrienden van de
Diakonie en EMS voor de financiële steun.

VLUCHTELINGEN
Buitendienst/ Vluchtelingenwerk

Niet alleen in Europa staan vluchtelingen in de rij om
bescherming te zoeken tegen de aanhoudende conflicten in
hun vaderland. In Jordanië zijn tot nu toe 1,25 miljoen Syriërs
te gast. Vluchtelingen met gehoor-, gezichts-, lichamelijke-,
verstandelijke- en neurologische of psychische beperkingen,
hebben extra zorg nodig. Zij worden door hulporganisaties
vaak vergeten of als tweederangs beschouwd.
Het gebrek aan diagnostische- en revalidatiecentra treft hen hard. Dit bemoeilijkt ook
hun deelname aan onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, sociale dienstverlening en
het dagelijkse leven in de gemeenschap. Deze gevolgen treffen naast de persoon zelf,
ook zijn hele familie.
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ALGEMEEN NIEUWS
In november 2012 is het instituut begonnen met werk
onder de Syrische vluchtelingen in het grote Za’atari
vluchtelingenkamp in het grensgebied met Syrië. Er
werden al duizenden kinderen en ook oudere mensen
met diverse beperkingen geholpen. We hopen dat een
verlenging van het project voor 2016 ondersteund zal
worden door de Duitse en Oostenrijkse Diakonie.
Voor langdurige steun hopen we ook op medewerking van de Europese Commissie
in Brussel, in samenwerking met UNICEF, dat verantwoordelijk is voor onderwijs in de
vluchtelingenkampen.
Bezoek
We hadden dit najaar bezoek van
onze trouwe medewerkers René en
zijn vriend Chris (foto rechts), en van
Ria en Yvonne. Zoals elk jaar gaven
ze geestdriftig en met plezier van hun
kostbare vrije tijd aan het instituut en
haar taak.

Jubileum
We waren blij dat de Anglicaanse Synode
dit jaar het 50-jarige jubileum van het
instituut meevierde.

Gerhard, lid van het Zwitserse comité,
maakt er een zeer gewaar-deerde
gewoonte van om tweemaal per jaar
enkele weken in Salt met de kinderen te
koken en voor velen een vriend of een
«grootvader» te zijn.
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S.T.R.I.D.E.

(Salt Opleidings- en Leermiddelen Instituut voor Bijzonder Onderwijs)

STRIDE

Een groep van 11 Iraakse leraressen
voor Doven kwam voor een
vervolgcursus naar het Instituut.
Zij hadden de eerdere opleidingen,
die in Irak plaatsvonden, als besten
afgesloten. Tien dagen lang hadden
ze de gelegenheid om zich verder
te bekwamen in het lesgeven
en nieuwe ideeën en inspiratie
voor hun lessen op te doen. In de
toekomst kunnen ze dit in hun
dovenscholen in Irak toepassen.
Tevens maakte deze groep nog een paar uitstapjes in de omgeving van Salt. De
cursus werd door CBM en het HLID gefinancierd. We zijn blij met deze geweldige
mogelijkheid om zo de ervaring van het HLID te delen en de Doven in het Midden
Oosten te dienen.

Beroepsopleiding
Jörg Fischer uit het Duitse Zwarte Woud heeft een project

ontworpen voor de beroepsopleiding van Dove en horende
jongeren van de school en de kerkelijke gemeente. Ze gaan in
een klein restaurant/ cafetaria in het ‘Oude Ziekenhuis’ leren
hoe je voedsel klaar maakt en presenteert. Dit restaurant
heet ‘Dine and Sign’ (Dineren en Gebaren) en we hopen jonge
Doven zo op te leiden dat ze later zelf ook zulke cafetarias
kunnen leiden.
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S.T.R.I.D.E.

(Salt Opleidings- en Leermiddelen Instituut voor Bijzonder Onderwijs)

Vertalers/ tolken

Tolken zijn belangrijke verbindingspersonen tussen
Dove mensen en hun horende omgeving. Ze maken
het voor hen mogelijk deel te nemen aan het openbare
leven. Door gebrek aan communicatievaardigheden
gaat er aan beide zijden, tussen Doven en horenden,
vaak veel belangrijke informatie verloren.
We zijn blij op het instituut waardevolle en gediplomeerde tolken te hebben: Jamiel
(leraar Engels), Julia (tolk gebarentaal) en Tamara (internaten), maar ook de
onderwijzeressen Manaal en Oeroeb. Soms gaat het om het vertalen van een film,
een kerkdienst of een werkbespreking. De politie of andere regeringsfunctionarissen
doen af en toe ook een beroep op ons. De gebarentaalafdeling van het Instituut leidt
voortdurend nieuwe tolken op. De Doven hebben ze dringend nodig bij de huisarts, op
de universiteit, bij officiële zaken, bij openbare gelegenheden zoals bijvoorbeeld bij een
filmfestival en bij de politie. Maar echt vertalen is meer dan een beroep, het is een zaak
van het hart!

SPECIALE DONATIE
Geschenk

De Nederlandse familie Verboom heeft
ons hun Mitsubishi – Pajero geschonken
toen zij vanwege verandering van baan
het land verlieten. We zijn heel dankbaar
voor deze mooie en sterke auto die voor
het vele werk heel goed van pas komt.

De Kinderboerderij
“Billy de geit” en een paar kippen

kwamen de haan gezelschap houden. De
schok bleek echter te groot voor hem te zijn
en we “missen” nu zijn nachtelijke gekraai.
De kippen maken het goed en leggen nog
steeds eieren.
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JUBILEUM
JUBILEUMBOEK

Het fotoboek over het 50-jarige jubileum van het HLID is verschenen onder de titel
“A city that cares” (Een stad die zorgt). Het is een prachtig boek met vele bijzondere
fotos van de kunstfotograaf Guido Dingemans, en met tekst (Engels en Arabisch)
van Br. Andrew en Rene Kolsters, over de geschiedenis van het HLID, de stad Salt,
het land Jordanië en mensen eromheen. Een aantal mensen uit Jordanië schrijven
over het instituut. De vereniging “Vrienden van het HLID” kan u aan zo’n boek
helpen.

Contact in Nederland:
Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf
Voorzitter: Dhr B. A. Luijendijk
Park Welgelegen 23, 3971 KN Driebergen, tel.: 06-83398686
Secretaris: Mw Y. Bergwerf
Zegwaartseweg 25 A, 2722 PN Zoetermeer, tel.: 079-3312957
e-mail: info@vriendenvanhetHLID.nl
Sponsorsecretaresse: Mw W. Ciere-Belt
Moddermanstraat 2, 2313 GR Leiden, tel.: 071-5418137
e-mail: sponsoring@vriendenvanhetHLID.nl
Penningmeester: Dhr A. Aalderink
Galjoenkade 15, 2725 CA Zoetermeer, e-mail: aleidus@xs4all.nl
Betaalrekening NL58INGB0000715515 t.n.v. Vrienden van het HLID te Zoetermeer
BIC: INGBNL2A
		 Bezoek eens onze website: www.holyland-deaf.org
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