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“Groot en klein; iedereen hoort erbij,
zodat we allemaal ook voor elkaar een zegen kunnen zijn!”
In dit nummer:
Verwaarloosde handen
leren zich uit te drukken

“Blinde” handen leren
gebaren voelen

Meevoelende handen helpen
Syrische vluchtelingen

Deafinitely connected - God zorgt

Brief
“De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons;
en bevestig Gij het werk van onze handen over ons, ja,
het werk van onze handen, bevestig dat.”
Het Gebed van Mozes, Psalm 90 vers 17
Beste Vrienden,
Als je deze Nieuwsbrief leest valt het misschien op hoe vaak je het thema
“ZORG” tegenkomt. Alhoewel het niet in het curriculum staat zijn
verantwoordelijkheid en voor elkaar zorgen eigenlijk nog belangrijker dan Engels
of Arabisch, Wiskunde of Natuurkunde, hout-bewerken of koken. Daarbij komt
nog het geweldige feit dat je niet eens knap hoeft te zijn!
De oudste leerlingen zijn 23 jaar terwijl de kleinste kleuters tussen 3 en 4
zijn; de doofblinde kinderen en jonge mensen zijn misschien 2 jaar (zoals een
klein meisje dat zo fragiel was dat ze het niet gehaald heeft en terug ging naar
haar Maker) of 4 tot 14; Mohammed is 20 en Hanady (zie Nieuws) is 48. Er
zijn twee horende, blinde kinderen, die echter niet kunnen praten vanwege hun
afasie. Alhoewel iedereen doof is, hebben 5 jonge mensen van 10 - 21 jaar ook
lichamelijke beperkingen; anderen hebben een geestelijke beperking en 4
kinderen zitten in een speciale klas voor langzaam lerende kinderen; een 7jarige, een 17-jarige en een 22-jarige missen een oog; we hebben 2 kinderen
van 9 en 14 jaar die spastisch zijn, en er is een heel groepje met Usher's
syndroom (zij lijden meer of minder aan tunnelblik en nachtblindheid sommigen van hen zijn wettelijk al blind...). Een leerling die recentelijk naar
school kwam hoort normaal maar heeft een moeder die doof en geestelijk ziek
is, terwijl zijn vader doofblind is. Onderwijzend personeel en medewerkers zijn
horend, hardhorend of doof; 3 hebben een lichamelijke handicap en 2 zeer
gewaardeerde medewerkers hebben een geestelijke beperking...
De moderne term voor het bijzondere onderwijs is: INCLUSIEF ONDERWIJS oftewel onderwijs voor allen, gehandicapten incluis. Dit geeft aan dat allen
samen naar dezelfde school gaan. Het is eigenlijk haast niet mogelijk om
meer inclusief te zijn dan ons Instituut voor Dove en Doofblinde Kinderen.
Het enige verschil met regulier inclusief onderwijs is in de taal - de taal van
Doven, de taal van gebaren en tekenen, de taal van de handen - van dingen
doen, ze waar maken!
Het is prachtig om te zien dat zo'n beetje iedereen mee zorgt voor iedereen.
Jongeren en ouderen nemen verantwoordelijkheid op zich en helpen om ervoor
te zorgen dat het “allen” wel gaat. Zelfs zorgen voor de poes of de tuin telt mee.
We zijn dankbaar dat de doofblinde en zwakkere kinderen ons de gelegenheid
geven om te leren zorgen. Op een mooie maar eigenaardige manier zijn zij
de onderwijzers geworden - en zonder hen zou het heel wat moeilijker zijn.
Na een warme en stoffige dag, net voordat hij het grote joodse Feest van
Pasen ging vieren, zaten ze aan voor de maaltijd. Jezus de Messias stond
op, nam een handdoek en waste de voeten van zijn leerlingen.- Daarna leerde
hij ons dat ook wij elkaar moeten dienen, net zoals hij dat deed. Is dat niet
precies wat er gebeurt als we dienen, verantwoordelijkheid op ons nemen,
voor elkaar zorgen?
De zegen die de kinderen het meest gebruiken, gaat ongeveer zo: “O Heer,
zegen onze pappa's en onze mamma's; zegen de school en alle Doven; zegen
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hen die horend en hen die blind zijn, of lichamelijk gehandicapt, of met
spasticiteit te maken hebben; zegen hen die een geestelijke beperking hebben
en hen die knap zijn; hen die sterk en hen die zwak zijn; die klein en die groot
zijn; jongens en meisjes; babies en de ouderen (dat slaat natuurlijk op ons).”
Dan volgt er soms een zegen voor de kinderen die ziek zijn, voor gasten en voor
hen die op reis zijn, en... (daar hoort U dan ook bij). Het eindigt met: “O Heer,
zegen ook mij; Amen.” Iedereen hoort erbij, zodat we allemaal ook voor
elkaar een zegen kunnen zijn! Is dat wat Mozes wilde zeggen?
Een hartelijke groet namens ons allen, Uw Broeder Andrew

Sneeuwpret
Het sneeuwde in januari twee
dagen lang. De kinderen bouwden
grappige sneeuwpoppen en hielden
tijdens de pauzes vrolijke
sneeuwbalgevechten. In deze
periode hing er in de school een
bijzondere sfeer en na al dit plezier
was het dan ook niet zo erg dat de
winterse pracht kort daarop alweer
verdwenen was.

In goede handen
Manal (19) en haar broer Issa (10)
(linker foto) kwamen vorig jaar nieuw
op school, samen met hun zus
Asaala (12). Ze lijden alle drie aan
vergroeiingen van hun gewrichten,
vooral van handen
en benen. De
broer en zus
kunnen hun
handen
nauwelijks
gebruiken. Ook
lopen is voor hen erg moeilijk en omdat ze Doof zijn konden
ze zich ook niet verstaanbaar maken. Daardoor waren ze alle
drie geïsoleerd en ongelukkig. Negen maanden later kom je
echter op het schoolplein een glimlachende Manal tegen, die
zich ontfermt over de kleine Diaeddien. Toen hun oudste
broer hen na de paasvakantie terugbracht, zei Asaala in
keurige gebarentaal tegen hem: ’Je kunt nu wel gaan, wij
Diaeddien in goede handen
hebben het hier goed.’
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Wir benötigen dringend einen dynamischen Leiter für die Audiologie Abteilung.

School & leerlingen

Grappige vriendschappen

Obaida is een middelbare scholier
en Ahmed zit op de kleuterschool.
Omdat ze allebei nieuw en binnen
hun leeftijdsgroep buitenstaanders
zijn, spelen ze het liefst samen.

De grote, sterke Oday zorgt
als een oudere broer voor de
kleine, jongere Doaa.

Iedereen vindt Mohammed leuk en
ook Mourad speelt graag met hem op
het schoolplein.
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Maher (links) is een ondeugd die al
twee jaar hier is. Met Diaeddien is er
een tweede boef bijgekomen in de
school en ze zijn al snel vriendjes
geworden

Salaam zit in de 12e klas, Hiba in de
derde. Tijdens de middagpauze zit
Hiba meestal bij haar grote vriendin
Salaam en geniet er eenvoudigweg
van om bij haar te zijn.

Mohammed en Mohammed zijn
vrienden omdat ze allebei nog een
beetje kunnen horen en spreken. Ze
communiceren daarom vaak zonder
hun handen te gebruiken.

In de Arabische cultuur komen
vriendschappen tussen meisjes en
jongens niet vaak voor. Een mooi
voorbeeld hiervan vormen echter Dia’
en Ahmed.
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Beroepsopleiding

Sleutelen met genade
Met zijn werkbroek aan zit Jozua ‘s morgens in de
kapel om even later naar de garage te gaan van het
HLID, waar hij al 35 jaar lang auto’s repareert en
Dove kinderen opleidt. Jozua’s ogen kijken guitig en
mild, maar het eerste wat kinderen bij hem leren, is
discipline, wat Jozua kenmerkt in zijn eigen
handelen. Vanuit die strengheid wordt echter de
liefdevolle genade zichtbaar.
Op weg naar de garage laat Jozua weten wat hem
beweegt, terwijl voortdurend
“Wij mogen deze kinderen
mensen hem iets komen vragen.
voorleven discipel te zijn!”
Jozua: “In Kameroen, waar ik
jaren gewerkt heb, kon ik goed
overweg met Afrikanen. Ik heb nooit het verlangen gehad om ergens anders
te gaan werken. Maar God heeft me gezegd: Jij gaat! En ik ben gegaan. Er
staat geschreven: ‘Maak alle volken tot mijn discipelen.’ Dat betekent niet dat
moslims christenen moeten worden, maar we kunnen ze wel leren om
discipelen van Christus te zijn.”
Enkele leerlingen wachten op Jozua’s instructies en een simpel gebaar lijkt
voldoende. Steeds opnieuw moet Jozua scholieren die bij hem stage lopen
leren gehoorzamen. Jozua legt uit dat met de onrust in de Arabische landen,
aangevuld met de schijnbaar grenzeloze tolerantie in Europa, het steeds
moeilijker wordt om de leerlingen te vormen. Jozua: ”Als er geen regels
zouden zijn, gaat ieder zijn eigen weg en wordt het uiteindelijk chaos. Het
gaat mij niet in de eerste plaats om het werk in de garage. We geven ze
liefde en brengen ze discipline bij. Het is moeilijk en als ik geen uitzicht zou
hebben op de komst van het Koninkrijk, dan was ik er al lang geleden mee
gestopt. Maar wij mogen deze kinderen voorleven discipel te zijn!” Na deze
woorden loopt Jozua verder naar de garage, waar hij opnieuw een dag
tegemoet gaat van ‘sleutelen met genade’.

Een nieuw gezicht in de werkplaats
Sinds november 2012 werkt de Zwitser
Joel (29) met Jozua in de
autowerkplaats. Hij doet al wat
onderhoudswerkzaamheden en andere
projecten en zijn ervaring als electricien
en fietsenmaker komt goed van pas,
maar autotechniek is nieuw voor hem.
Joel kan goed overweg met de oudere
jongens en we zijn dankbaar voor zijn
rustige, positieve aanwezigheid in het
instituut.
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Doofblindenafdeling

Een nieuwe familie voor Hanady
Hanady (48) woont sinds februari bij ons. Als kind was ze al doof en op
haar 20e werd ze plotseling ook blind. Na de dood van haar ouders
woonde de doofblinde vrouw bij haar broers en zussen. In 2012 kwam
onderwijzeres Iman, een Dove buurvrouw van Hanady, bij ons in dienst.
Zij vertelde ons over haar. Nu is Hanady overdag in de
doofblindenafdeling, waar ze leert zelfstandig te werken en haar weg te
vinden. Ze leeft samen met de dove meisjes in het internaat.

De dove leerlinge Fatmeh
communiceert met Hanady door de
vierhandengebarentaal

Hanady leert braille van haar dove
lerares en buurvrouw Iman

Hoewel het soms moeilijk voor haar is om voortdurend geconfronteerd te
worden met nieuwe uitdagingen, is ze zeer gelukkig bij ons. Hier kan ze
eindelijk weer iets leren. Omdat zij de gebarentaal vanaf haar kindertijd al
beheerst, kan ze ook leren te communiceren met andere Doven
door met haar handen hun gebaren te volgen.
Vooral de kleine meisjes zijn gek op
Hanady. Als ze ‘s avonds bij haar gaan
zitten, raakt ze liefdevol hun gezicht
aan en is ze er gewoonweg
voor hen. Zo heeft Hanady,
die haar gezichtsvermogen
en familieleden verloor, er
een nieuwe familie voor
teruggekregen. Zij is op
haar beurt een
liefdevolle moeder
voor de kinderen
wier ouders ver weg
zijn.
Hanady met de
In Aqaba leert Hanady
doofblinde Mohammed
een kameel kennen
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Medewerkers & vrijwilligers

Personeelswisselingen
De boekhouder Faried heeft het
instituut verlaten omdat hij de
pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. Wij danken hem voor de vele
jaren trouwe dienst en wensen hem
Gods zegen.
In maart is ons team versterkt door
Samir, die eerst als uitzendkracht
inviel voor een zieke werknemer, maar
nu ook werkt in de huishouding.

Collega’s; boekhouder Faried en
manager Iyad (rechts)

Bij computer- en netwerkbeheer is er een personeelswissel geweest. Wasel
heeft ons verlaten en de nieuwe beheerder Auni kwam net op tijd, omdat we
in februari en maart veel problemen hadden met computervirussen, wormen
en Trojaanse computerprogramma's.

Korte termijn vrijwilligers en bezoekers
Van februari tot april waren
Judith - de nicht van
Broeder Andrew - en haar
man André als korte
termijn vrijwilligers bij het
instituut. Judith deed
onderzoek voor haar
scriptie, terwijl André
diverse administratieve
taken uitvoerde.
André, Judith en Ria
met Jamiel, Hamzeh,
Hiba en Rasja (v.l.n.r.)
Brent (USA) was in het voorjaar met
zijn ouders een week op vakantie in
Jordanië. Daarbij bracht hij ook veel tijd
door met de dove en doofblinde
kinderen in het instituut. Direct daarna
kwam de voormalige vrijwilliger Fabian
drie weken om de kinderen weer te zien
en te werken aan een nieuwe website.
Verder kregen we bezoek van Geoffrey
uit Engeland en later van Ria uit
Nederland. Beiden hielpen Broeder
Andrew en Rafael bij kantoorwerk.
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Fabian (r.) met Hamzeh

Algemeen nieuws

Zwitserse groep
Van 22 april tot en met 2 mei
ontvingen we opnieuw een groep
van vrienden uit Zwitserland. Elf
deelnemers waren enkele dagen in
het instituut, waarbij ze tijd
doorbrachten met de kinderen en
meehielpen met verschillende
werkzaamheden.
Ze maakten ook een vierdaagse
rondreis naar de bezienswaardigheden van Jordanië (Petra, Aqaba,
Wadi Rum en de Dode Zee).
Tamara, Joel, Jozua en Dineke
waren extra blij met hun komst,
omdat er diverse familieleden en
vrienden bij waren.

De groep o.l.v. Tamara’s tante Ruth (midden)
en oom Gerhard (midden onder). Daarbij
Tamara’s moeder Monika (l. naast Ruth),
Joel’s moeder Magdalena (l. naast Monika)
en Jozua’s broer Daniel (links voor)

Verhuizing en beweging in het nieuwe gebouw
In de loop van het voorjaar kon het
nieuwe gebouw betrokken worden.
De ‘diwan’ (ontmoetingsruimte) op de
begane grond werd in april voor het
eerst gebruikt. Toen kwam een groep
van 110 dove gasten uit 13 Arabische
landen, die in Amman een congres
bijwoonde, bij ons op bezoek.
Op de tweede verdieping hebben we
een gymlokaal voor de doofblinden ingericht. We zijn MCC (Mennonitisch centraal
commitee, USA) heel dankbaar voor de financiering van de prachtige uitrusting,
waaronder ook een door de doofblinde kinderen heel geliefde nieuwe trampoline.
Het is belangrijk dat de kinderen zich bewegen, omdat hun wereld zo klein is.
MCC stuurt ons ook geregeld uitstekende vrijwilligers. We willen de organisatie
USAID hartelijk danken voor de financiële steun voor het gebouw en eveneens
het Koninklijk Huis en Zijne Majesteit Koning Abdullah II voor het nieuwe
meubilair en de lift.
H.K.H. Prinses Muna
al-Hussein, de moeder
van Z.M. Koning
Abdullah II, heeft het
gebouw op 8 juni
officieel geopend en de
diploma’s uitgereikt.
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S.T.R.I.D.E.
(Salt Training and Resource Institute for Disability, Etc.
Salt opleidings- en leermiddeleninstituut voor bijzonder onderwijs)

Cursus in Irak
In Irak zijn er scholen voor Doven, maar
leerkrachten zijn vaak onvoldoende
opgeleid. Daarom gaf Samir daar in het
voorjaar drie opleidingscursussen voor
leerkrachten. Een basiscursus werd
gehouden in Bagdad en in het noorden
(Koerdistan). Als onderdeel van de
gevorderdencursus bezocht Samir alle
eindejaarscursisten in hun eigen scholen.
Een lerares probeert de nieuw geleerde
Samir’s opmerkingen en suggesties
onderwijsmethoden meteen uit
werden vervolgens geëvalueerd in een
driedaagse cursus in Bagdad. Daar werd ook een cursus gehouden voor ouders van
dove kinderen, waarin ze werden geïnformeerd over doofheid, onderwijs, opleiding
en gehoorapparaten, maar waar ze vooral veel vragen konden stellen. CBM
(Christoffel Blinden Mission, Duitsland) heeft de reis en de cursussen gefinancierd.

Samir informeert meer dan 100 ouders van dove kinderen over Doofheid

Buitendienst

Integratie dankzij cosmetische contactlens
De slechthorende Ibrahim kon dankzij
betaalbare hulp en actieve begeleiding
opnieuw worden opgenomen in de
gemeenschap. Zowel vanwege zijn
slechthorendheid als zijn raar uitziende
blinde oog, werd hij op school
buitengesloten en voelde zich steeds
ongelukkiger. De buitendienst merkte dat
zijn afstotende verschijning de
belangrijkste reden was. Dus gaven ze hem
naast een hoortoestel ook een bruine
Ibrahim zonder en met contactlens
cosmetische contactlens.
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Buitendienst
Dienst aan de enkeling en de massa

Een helpende hand voor Syrische vluchtelingen
Na vele jaren in Syrië en andere buurlanden, gewerkt te hebben zijn
Sabri en zijn team blij vanwege het feit dat ze nu vluchtelingen kunnen
helpen die gestrand zijn in het noorden van Jordanië.
Het vluchtelingenkamp “Za’atari” (opgezet
door de UNHCR, het vluchtelingenwerk
van de VN) in het noorden van Jordanië is
nu de thuisbasis van meer dan 200.000
vluchtelingen. Dagelijks komen er zo’n
2000 bij. Daardoor is het inmiddels de op
vier na grootste stad in Jordanië.
Daarnaast zijn er ook talloze Syrische
vluchtelingen verspreid over het hele land.
Weinigen van hen kunnen hier weer weg
vanwege de situatie in hun thuisland. Gezinnen leven in groepen van tien tenten
met een gemeenschappelijke keuken en twee toiletten. Brand verwoest vaak
tenten. Uit alles blijkt dat betere zorg dringend nodig is. De rijkere landen van de
regio ondersteunen de vluchtelingen door het beschikbaar stellen van
woonwagens en twee scholen.
Het buitendienstteam van het HLID, samen
met het NETWERK bestaande uit
verschillende gespecialiseerde organisaties,
doet onderzoek onder de nieuwkomers. Ze
letten speciaal op personen met een
handicap, om hen te voorzien in wat ze nodig
hebben. Twee barakken vormen een klein
centrum waar tests worden uitgevoerd.
HLID-audioloog Ahmed onderzoekt
een jonge Syrische vrouw
Afgelopen winter, toen de teamleden bij
de barakken kwamen, hadden de
vluchtelingen er hun toevlucht gezocht,
omdat hun tent vernietigd was door
hevige (sneeuw)stormen. Het grootste
probleem is momenteel de stoffige wind,
want het wordt nu langzamerhand zomer
en de warme en dorstige vluchtelingen
zullen dan blij zijn met elke druppel water.
Als u bidt om Gods zegen voor mensen in crisisgebieden, denkt u dan vooral ook
aan de mensen die als taak hebben om mensen in nood te helpen.
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Eindexamenklas
Dit jaar zijn er acht
leerlingen in onze
eindexamenklas, in het
Arabisch ‘Taudjiehe’
genaamd. Drie van hen,
Betoel, Rowan en
Fadie, heeft u in de
laatste nieuwsbrief beter
leren kennen, waarin ze
vertelden over hun
toekomstdromen. In
december en januari
hebben zij, en hun
klasgenoten Nadia,
Salam, Haya, Ahmed
en Salah het eerste
deel van de
eindexamens met goed
gevolg afgelegd. De
laatste examens zijn in
juni en juli.
U kunt dus nu al uitkijken naar de volgende nieuwsbrief. Daarin zullen we u
vertellen hoe het ze verder vergaat.
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