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“Het Goede Nieuws is nog steeds hetzelfde!
De Almachtige zond ons de Messias, om vrede te brengen!”
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Deafinitely connected - God zorgt

Brief
“ ‘Wees niet bang’, zei hij, ‘want ik breng u het mooiste
nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor
het hele volk.’ ” Lukas 2: 10
Kerst 2014
Beste Vrienden,
Volgt U het nieuws ook? De meesten van ons doen dat, misschien vanwege
vakantieplannen, of omdat we familie hebben die woont en werkt waar er
problemen zijn door oorlog, aardbeving, tsunami, of een epidemie. Misschien
heeft u wel ergens in het buitenland een baan of een zaak, en anderen zijn
gewoon nieuwsgierig. Een van de redenen dat ik luister naar het nieuws is om
onze dove jonge mensen te vertellen wat er, in het bijzonder in de landen om
ons heen, allemaal aan de hand is, en om hun angsten wat te bedaren. Of is het
meer vanwege mijn eigen angst dat de voorbereidingen te wensen over laten,
een instinct wat misschien is overgebleven van het meemaken van de
burgeroorlog in Libanon, een lange tijd geleden?
Als ik naar het nieuws kijk ben ik ook altijd benieuwd naar de goede berichten,
maar die zijn er maar zelden. Die ruimte wordt meestal gevuld met golf, voetbal
en de Formule 1. Het eigenlijke nieuws, datgene wat nieuw is, wordt dan eindeloos herhaald totdat het achterhaald is, en het enige goede nieuws bestaat uit
het feit dat het oude er niet meer is.
Al gauw is het kerstfeest. Ik vraag me af hoe het was in de tijd van Zacharias
en Elizabeth – de ouders van de Profeet Johannes de Doper. In het dorpje
Nazareth was het nieuws waarschijnlijk ook niet best voor de ouders van Maria,
zelfs zonder voetbal en Formule 1. Voor Jozef en Maria zelf - de ouders, of zo
dacht men, van Jezus de Messias – was het waarschijnlijk nog minder, toen ze
te horen kregen dat ze naar Bethlehem moesten om zich in te laten schrijven.
Het leven was toch al niet zo makkelijk en een 6-daagse reis van Nazareth naar
Bethlehem was moeizaam, gevaarlijk en behoorlijk duur, om maar niet te
spreken van het gevaar voor de jonge moeder en haar nog ongeboren kind.
Het land van Israel was bezet door de heidense Romeinen, die het bewind hadden toevertrouwd aan de sluwe Koning Herodus. Hij voerde dan wel prachtige
bouwprojecten uit, waaronder de tweede tempel, maar de mensen moesten
ervoor betalen en de belastingdruk was zwaar. Ofschoon het bewind gevoerd
werd door de koning, het leger en de lokale politiemacht die probeerden om de
demonstraties te onderdrukken, en de vrede te bewaren, hadden de religieuze
leiders het eigenlijk, ten goede of ten kwade, voor het zeggen. Klinkt bekend in
de oren?
En dan, uiteindelijk: “Het Goede Nieuws!” Want dat is de betekenis van het
woordje “Evangelie”. De Messias, de Koning der Koningen, de Redder en Verlosser, de Immanuel – God is met ons – werd geboren in Bethlehem. De engelen
kwamen erover zingen, de drie wijzen uit het oosten kwamen om hem te
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Brief
aanbidden en geschenken te brengen. De herders in de velden van Bethlehem
vertelden het aan iedereen, en zij die het hoorden waren verbijsterd… Maar
eigenlijk wilde niemand hem ontvangen. Jezus en zijn familie waren ook al
niet welkom in de gastenkamers, en kort daarop moesten ze naar Egypte
vluchten om hun leven te redden.
Er is nog niet veel veranderd, maar het Goede Nieuws is nog steeds
hetzelfde! De Almachtige zond ons de Messias, de Vrede-Koning, om vrede
te brengen en ons te redden, niet van anderen maar van onszelf!
Namens alle medewerkers en kinderen, Gezegende kerstdagen en een
gelukkig, en gezond Nieuw Jaar van vrede,
Broeder Andrew

Beroepsopleiding

De restauratie van een kerkdeur
In oktober hebben we van de Rooms-Katholieke kerk hier in Salt de
opdracht gekregen hun 148 jaar oude kerkdeur te restaureren.

Schilderinstructeur Issa (r.) bereidt
met Hamzeh de deur voor en ...

Het was voor de jongens van de
beroepsopleiding bijzonder om te
werken aan zo'n waardevol object. De
deur kon in december al weer in de
scharnieren van het kerkportaal
gehangen worden en ziet er weer
mooi uit. Onze beroepsopleiding krijgt
af en toe opdrachten van de
verschillende kerkgenootschappen in
Salt om reparaties uit te voeren of
meubilair te maken.

... brandt met Mohammeds hulp de verf af. Daarna werken Mohammed (l.,
doofblind), Maaher en timmerinstructeur Ayed (r.) er verder aan.
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Gouden Jubileum

Tekenen en knutselen voor het jubileum
Ahmed (14) roept
met zijn tekening de
jubileumviering in
april in herinnering.

Mohammed (10)
heeft de bouw van
de school gedurende
50 jaar uitgebeeld.

Hamzeh
(15) schilderde het schoolplein
met in het midden een hand
die zegt: “Ik hou van je!”

Hazem (15,
doofblind) heeft
iets voor het
jubileum
geknutseld.
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Shadda (10)
tekende onze
directeur
Broeder
Andrew met
ons schoolhoofd
Rehab in het nieuwe
kenniscentrum.

Gouden Jubileum
Mohammed (22,
doofblind) heeft in
Arabisch brailleschrift
“50 jaar” geschreven
en zijn werk aan
Broeder Andrew
gepresenteerd.

Moatassem
(12) heeft
de schoolgebouwen en de doofblindenafdeling getekend.

Nieuwe website en publicaties
Net op tijd voor het gouden jubileum kwam de nieuwe website online! De
site is in het Engels, Duits en Nederlands beschikbaar. Bezoek ons online via:
www.holyland-deaf.org
Verder zijn het nieuwe woordenboek van de Jordaanse gebarentaal en
het jubileum-fotoboek klaar om gedrukt te worden. De boeken kunnen bij
de contactpersonen (zie achterzijde) besteld worden.

Jubileumgeschenken
Voor ons jubileum kregen wij van
diverse kanten royale geschenken.
De Nederlandse stichting “Vrienden
van het HLID” schonk ons een bedrag
van 2082 euro. Daarvan mogen we
met elkaar een schoolreis maken.
Christoffel Blindenmission schonk ons,
passend bij het jubileum, 50.000 euro
extra, te gebruiken voor de opleidingsprogrammas van het instituut.

De overhandiging van de cheque uit
Nederland: Bob (voorzitter), Yvonne,
Rihab en Broeder Andrew (v.l.n.r.)
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School en leerlingen

Een nieuwe leerling uit Jofeh
De 19-jarige Maher is slechthorend en woont
in het Jordaandal in de buurt van Jofeh.
Dankzij zijn gehoorapparaat kon hij naar de
gewone openbare school. Na de 9e klas ging
hij van school af omdat hij steeds weer
slechte cijfers haalde. Daarna werkte hij in
ons centrum in Jofeh, waar hij o.a. geleerd
heeft met de decoupeerzaag te werken.
Omdat het een opgewekte en intelligente jonge
man is, krijgt hij bij ons de kans opnieuw naar
school te gaan. Hij volgt de lessen en krijgt
tegelijkertijd een opleiding in de verschillende
vakken van de beroepsopleiding. Op school loopt
hij erg achter, maar hij is nu ijverig aan het leren. In het internaat is Maher
een prettig en hulpvaardig lid van onze schoolfamilie geworden.

Eindexamen middelbare school
Om het officiële Jordaanse
eindexamendiploma te krijgen
moeten de leerlingen van de 12e
klas voor ieder vak van de
eindexamens zonder uitzondering
een voldoende halen. Helaas
hebben alle leerlingen van de
eindexamenklas het niet gehaald.
Aan de ene kant hadden de leerlingen
beter hun best moeten doen, aan de
andere kant waren de examinatoren dit jaar bijzonder streng in de keuze van
de examenvragen en de beoordeling. Daarom was in heel
Jordanië de uitslag (slechts 30% geslaagd) veel slechter
dan vorige jaren. De leerlingen zijn nu thuis en bereiden
zich intensief voor op de herexamens in januari. Enkelen
van hen werken in deeltijd.
Fadi (links), die voor één vak gezakt was, heeft in de
zomer al herexamen gedaan en is geslaagd. Met het
einddiploma op zak is hij toegelaten tot de universiteit
van Jordanië, waar hij nu studeert voor sportleraar.
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Vluchtelingen

Kinderen uit een Syrisch vluchtelingengezin
Sinds dit schooljaar zitten er drie
dove kinderen uit een Syrisch
vluchtelingengezin op school.
Mohammed is zeven jaar, Mahmoed
en Shahed zijn een tweeling van vier
jaar. Omdat hun ouders ook Doof zijn,
groeiden ze op met gebarentaal. Op
hun vlucht hebben ze veel ellende
meegemaakt. Ze zijn echt ondeugend
en niet gewend aan de gebruikelijke
V.l.n.r.: Mahmoed, Taima’,
omgangsvormen. De kinderen leren nu
Mohammed, Ghofraan en Shahed
langzaam zich aan te passen aan de
regelmaat van de schooldag. Vooral de oudere dove leerlingen Ghofraan en
Taima’ zorgen voortdurend met veel liefde en geduld voor ze.
De stad Salt heeft in oktober 13 christelijke Irakese vluchtelingengezinnen opgenomen. Ze worden ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en door
plaatselijke kerken. We zijn blij dat we ook een beetje aan hun welzijn kunnen
bijdragen.

Doofblindenafdeling

Toneelspelen
Bij de diploma-uitreiking in de
zomer hebben Mohammed (22) en
Hanady (53), onze twee volwassen
doofblinde bewoners, een
toneelstuk opgevoerd.
Hun leraressen Samar (horend) en
Iman (Doof) schreven het draaiboek
in braille. Mohammed begreep het verhaal snel en kon zich al gauw voorstellen hoe hij het zou opvoeren. Voor
Hanady was het niet zo eenvoudig.
Omdat ze pas vorig jaar op haar 51e
hier op school kwam, kent ze het
braille-schrift nog niet zo goed als
Mohammed.
Toch hebben ze het stuk allebei goed
ingestudeerd en waren ze heel trots
iedereen te laten zien dat zij ook in
staat zijn een toneelstuk op te voeren!
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Doofblindenafdeling

Zelfstandiger worden
Mohammed en Hanady leren en werken sinds de zomer veel
zelfstandiger. Ze krijgen nu nog maar een halve dag les van een
docent en de rest van de dag werken ze in de keuken, de wasserij, de
beroepsopleiding of in de huishouding. Daar kunnen ze bijvoorbeeld
tafel dekken, was opvouwen, schuren of de papierversnipperaar
bedienen. Mohammed kan ook de andere doofblinde kinderen helpen
door ze een hand te geven en te leiden.

Een bijzondere nieuwe vaardigheid
van Mohammed is dat hij alleen in
een winkel aan de overkant van de
straat boodschappen gaat doen.
Gekleed in een veiligheidsvest en met
de blindenstok loopt hij zover tot hij
tegenover de winkel staat. Daar
wacht hij tot de winkelier hem ziet en
hem helpt de drukke straat over te
steken.

Op de terugweg helpt een schooljongen uit de buurt hem spontaan.
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Nadat hij zijn boodschappen gedaan
heeft, helpt de winkelier hem weer
naar de overkant, waarna Mohammed
trots de weg naar school terugvindt.

Doofblindenafdeling

Het Offerfeest beleven
In september is in Jordanië het
Offerfeest Al-Adha gevierd. Bij dit
feest gedenkt men dat Abraham
bereid was zijn zoon te offeren om
zo God zijn gehoorzaamheid en
trouw te bewijzen. God spaarde
echter Abrahams zoon en in zijn
plaats werd een bok geofferd.
Het feest wordt gevierd door een schaap
Hammaam voelt schapen
te slachten, het vlees te delen met arme
mensen en samen te komen met familieleden om al etend Gods trouw te
gedenken. Opdat onze doofblinde kinderen het verband beter zouden begrijpen,
gingen ze kort voor het Offerfeest naar een schapenmarkt. Het was een
geweldige belevenis voor de kinderen om deze
dieren te voelen en te ruiken.
Passend bij het thema en voor de kerststal, kregen
we van Nellie Koegler uit Nederland drie schapen
en een kameel, die zij zelf van klei geboetseerd
heeft.

De kleine Mohammed leert lopen
Mohammed, een doofblinde jongen, kwam in
2012 als zesjarige bij ons. Thuis was hij bijna
uitsluitend met melk gevoed en daarom was hij
erg zwak. Hij kon niet lopen en lag de hele dag
op zijn rug. Daarom werd hij óf gedragen óf in
een rolstoel vervoerd.
Tot nu toe kan hij nog steeds geen vaste voeding
verdragen en daarom wordt hij gevoed met melk,
gemengd met ei, suiker, kaas, crackers e.d. Door
deze betere voeding en gerichte fysiotherapie kon
Mohammed langzamerhand spieren opbouwen.
Sinds een paar maanden oefent hij zich nu ook in
lopen. Dat kan hij met behulp van een speciale
rollator die Jozua in de beroepsopleiding heeft
gemaakt en met hulp van de oudere dove meisjes.
Mohammed heeft intussen plezier gekregen in
bewegen. Hij heeft de rolstoel nu niet meer nodig
en hij is heel gelukkig en lacht trots als hij met de
rollator onderweg is.

De dove leerlinge
Fatmeh helpt
Mohammed de
weg te vinden.

9

Doofblindenafdeling

Nieuwe inspiratie uit Boston
Asma’ (foto rechts) en Tamara
hebben vanuit hun jaar in Boston
veel nieuwe kennis meegebracht
en ze hebben al veel nieuwe
leermiddelen ingevoerd.
In wekelijkse cursusuren instrueren ze
nu de andere onderwijzeressen (foto
rechts) en de dove leerlingen die
meehelpen in de doofblindenafdeling
(foto onder). Om een beter begrip te
krijgen van doofblindheid worden
onderwijzeressen vaak geblinddoekt.
Asma’ en Tamara proberen de
vernieuwingen geleidelijk in te voeren
om overbelasting van de leraressen en
de doofblinde leerlingen te voorkomen.
Hun voornaamste doelen zijn de
doofblinde kinderen beter te leren
communiceren, meer zelfstandigheid te
laten ontwikkelen en zich basis schoolen sociale vaardigheden eigen te
maken.

Integratie
Met andere kinderen spelen is voor
een doofblind kind niet vanzelfsprekend.
R: Moerhaf (l.,
doofblind) en
Mohammed
L: Mohammed
(r., doofblind)
met Mahmoed
Veel kinderen zitten gevangen in hun isolement en
moeten eerst leren dat het mooi is om met
leeftijdgenoten samen te zijn. Om deze
ontwikkeling te bevorderen brengen de kleinere
doofblinde kinderen regelmatig tijd door in de
kleuterklas van de dovenschool. Het is fascinerend
te zien hoe natuurlijk de kinderen met elkaar
omgaan.
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Doofblindenafdeling

Kamp voor doofblinden in Zwitserland
Van eind september tot begin oktober was Hanady, met Tamara als
tolk, in Zwitserland naar een kamp voor doofblinden, dat door de
Stichting Doofblindenhulp Zwitserland georganiseerd werd. De
stichting betaalde ook de kosten van de deelname door Hanady en
Tamara.

Hanady in Thun

Met vrienden aan het Sarnermeer

De meeste deelnemers hadden een tolk bij zich en het was interessant te zien
hoe verschillend er gecommuniceerd werd. Iedere ochtend wisselden ze hun
belevenissen en hun geloof uit. Na de lunch gingen Tamara en Hanady vaak
wandelen, waarbij ze ook koeien tegenkwamen en vallende bladeren voelden.
’s Middags werden er gezamenlijke uitstapjes gemaakt. Zo bezochten ze het
Victorinox zakmessen-bezoekerscentrum. ’s Avonds deden ze samen
spelletjes.
Hanady heeft enorm genoten van de tijd in Zwitserland. Vooral het uitwisselen
met anderen, het weerzien met Nathalie en het met elkaar plezier maken
beviel haar erg goed. Ze zou graag nog langer gebleven zijn.

Hanady met haar tolken Nathalie
(l.) en Tamara

Samen Mens-erger-je-niet spelen
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Doofblindenafdeling

Muziek voor doofblinden
Issa en Mariam, twee kinderen van
onze doofblindenafdeling, zijn
helemaal niet doof, maar blind,
afasisch en kunnen niet praten.
Door jarenlang uitproberen van
verschillende lesmethoden is duidelijk
geworden dat ze het beste reageren op
een combinatie van gesproken taal en
vierhanden-gebarentaal. Ook Hazem en
de kleine Mohammed, die allebei
slechthorend zijn en Hammaam, die
Tamara speelt voor Mariam
een cochlear implantaat heeft, kunnen
op de dwarsfluit
nog een beetje horen. De meesten
houden van muziek. Daarom maken Tamara en andere leraressen vanaf dit
schooljaar twee keer per week muziek met hen.

Jordaandal-centra

Een werkplaats voor Kreimeh
Een paar maanden geleden heeft
Christoffel Blindenmission
(Canada) een scheepscontainer
met hulpmiddelen gestuurd.
Intussen hebben instructeurs en leerlingen van de beoepsopleiding een deur
en ramen in de inmiddels lege
container gemaakt. Door deze met
gebruikte gereedschappen, zaag-,
schaaf- en boormachines uit te rusten,
is er zo een kleine werkplaats ingericht. De container is in november naar het
terrein van ons centrum in Kreimeh vervoerd. Met deze kleine werkplaats
kunnen we nu ook in Kreimeh beroepsopleidingen aanbieden, zoals we dat al
in het centrum in Jofeh doen. Daarnaast kunnen met de nieuwe werkplaats onderhoudswerkzaamheden aan
het centrum uitgevoerd worden voor de
gebouwen in Kreimeh en Jofeh. De
medewerkers en vrijwilligers (zoals bijv.
Maher, zie pag. 6) die in Salt werden
opgeleid, kunnen nu hun kennis in de
werkplaats in Kreimeh overdragen.
Daarbij kunnen ze anderen helpen
zoals ze zelf eens geholpen zijn.
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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)

Kennis doorgeven
Samir gaf, in samenwerking met
onze buitendienst, enkele cursussen in het vluchtelingenkamp
Za’atari en in onze centra in Jofeh
en Kreimeh.
In deze cursussen worden ouders van
gehandicapte kinderen en onze medewerkers en vrijwilligers die er helpen,
geïnformeerd over bescherming van
kinderen tegen mishandeling. De curSamir geeft les in het Za’atari
sussen zijn mede ontwikkeld en gevluchtelingenkamp
financiërd door Christoffel Blindenmission. Samir is ook gevraagd vervolgcursussen te geven aan docenten voor
doven in Irak en Koerdistan. Dit kan helaas op dit moment niet worden gedaan. De reden daarvoor is niet de politieke situatie, want in het noorden en
zuiden van Irak is het rustig, maar het ontbreekt aan financiële middelen.

Buitendienst

Een trouw team krijgt versterking
Al enkele maanden was er geen geld voor ons
werk onder kinderen en volwassenen met
beperkingen in het Za’atari vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen.
Hoewel dit bij het team bekend was en een medewerkster ontslagen moest worden, gingen ze trouw
door met hun werk. Nu zijn we heel opgelucht en
dankbaar
dat het werk een jaar lang door de
Diakonie uit Duitsland en de Said
Foundation uit Engeland wordt bekostigd. Sinds oktober is het team voor
zes maanden uitgebreid met Femmy,
een vrijwilligster uit Nederland. Zij is
fysiotherapeute en kan met haar
vakkennis veel mensen in zowel het
vluchtelingenkamp als ook in de centra
in Jofeh en Kreimeh, en sommige van
onze dove en doofblinde kinderen in
Een deel van het buitendienstteam.
V.l.n.r. een Syrische vrijwilligster, Salt, helpen. Ze neemt ook actief deel
aan de opleiding en begeleiding van
Eymad (chauffeur), Buthaina
(onderwijzeres voor doven), Femmy onze vrijwillige medewerksters en
en Ibrahim (audioloog van het HLID) leraressen in Salt en in de kampen.
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Medewerkers en vrijwilligers

Hartklachten en medewerkerswisseling
Fadwa (foto), het hoofd van de huishouding, moest in
oktober geopereerd worden vanwege hartklachten en het
plaatsen van een pacemaker. Na een paar dagen was ze al
weer thuis en ze herstelt heel goed.
Aan het begin van het schooljaar zijn er altijd weer grote
veranderingen in het team van medewerkers. Verscheidene
docenten van de dove en doofblinde kinderen hebben ons
verlaten en daarom werden Riham, Wischdan, Marwa,
Nisrien en Ala in het docententeam welkom geheten. Ook
bij de audiologie begroetten we nieuwe medewerkers: Mais,
Ibrahim en Mohammed.

Familie Fischer en de kinderopvang
De familie Fischer woont sinds april in Jordanië. Jonas, de oudste zoon,
wordt dagelijks door één van zijn ouders in Amman naar school gebracht. ’s
Avonds geeft zijn vader hem thuis vaak nog Duitse les. Jörg is werkvoorbereider bij de beroepsopleiding. Suzanne werkt samen met onze Jordaanse
medewerksters Ayda, Nivien en Adawiyeh (foto) in de kinderopvang.
Driemaal per week helpt ook de doofblinde Hanady
mee. De twee jongere kinderen, Thilo en Viola, gaan
met hun moeder Suzanne mee. Kortgeleden is de
kinderopvang verhuisd. De nieuwe ruimte, de tuin en
de speelplaats zijn door de leerlingen van de
beroepsopleiding in orde gemaakt en door de
verzorgsters, samen met Suzanne, ingericht.

Nieuwe vrijwilligers en studie Arabisch
David (MCC, USA), Tabea (Zwitserland) en Michael (EMS, Duitsland) zijn
drie nieuwe vrijwilligers. David zorgt voor de doofblinde Hazem. ’s Morgens
werkt Tabea met Rafael aan de sponsorzaken en Michael ontwerpt een
website voor het kerkbouwproject aan de Jordaan. ’s Middags zijn beiden bij
de kinderen op het schoolplein en ’s
avonds helpen ze bij de verzorging in de
internaten.
Joel studeert dit schooljaar Arabisch. Van
maandag tot en met donderdag heeft hij
les in Amman en in de overige tijd maakt
hij huiswerk en helpt mee in de beroepsopleiding. Hij heeft vooral veel plezier in
het aanleren van ambachtswerk aan de
jongens van de vierde klas.
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Medewerkers en vrijwilligers

Een familietraditie
In november bezochten Tamara’s moeder Monika
en grootmoeder Alice ons. Al 36 jaar heeft
Monika’s broer Gerhard bij ons in school meegeholpen. Sinds die tijd bestaat er een sterke band
tussen deze familie en het HLID.
Alice bidt al jaren trouw voor ons. Monika is onze zeer
gewaardeerde sponsorsecretaresse en haar man Karl ondersteunt ons ruimhartig. Gerhard en zijn vrouw Ruth leiden reisgroepen rond en Ruth is de voorzitster van de Zwitserse stichting “Vrienden van het HLID”. Tamara is al de derde
generatie die het HLID ondersteunt, waarbij ze zich met veel liefde en toewijding
bekommert om de doofblinde kinderen. Ook haar nichtjes Damaris en Zippora
helpen actief mee als penningmeester respectievelijk redacteur van de website.

Welkome bezoekers
Vlak voor de zomervakantie kwamen Dick en Rob uit
Nederland om aan het computernetwerk te werken.
Joels oom Christian (foto rechts) en tante Marta
waren twee weken hier. Christian verraste onze
kinderen met een clownsnummer en Marta maakte met
hen jongleerballen van
ballonnen met zand. In oktober gaf Gerhard (foto l.)
baklessen aan de oudere meisjes en de doofblinde
volwassenen Mohammed en Hanady. Ook bezocht hij
ons werk in de buitendienst om daarover thuis in
Zwitserland te kunnen vertellen. Yvonne, die we in de
vorige nieuwsbrief beter hebben leren kennen, was in
oktober weer in Salt en hielp op kantoor hard mee. In
november werd ze afgelost door Ria. Zij
zijn beiden lid van het bestuur van de
Nederlandse stichting “Vrienden van het
HLID”. Eind oktober was een groep
medewerkers van onze partnerinstelling
Paulinenpflege in Winnenden (D) bij ons
op bezoek. Ze waren een dag in Salt en bezochten twee dagen later ons buitendienstcentrum in Jofeh (foto rechts).
We zijn God zeer dankbaar, omdat we ook in deze financieel moeilijke tijd steeds
weer mogen ervaren dat “Allah Kariem” – God zorgt. Vooral door Tamara’s familie,
Gerhard, Yvonne, Ria en de andere vertegenwoordigers van de ondersteunende
verenigingen, organisaties als de Paulinenpflege, de CBM, de Diakonie uit Duitsland en de Said Foundation en allen, die ons overal in de wereld ondersteunen.
Hun werk, hun gebed en hun bijdragen worden zeer gewaardeerd.
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School en leerlingen

Mohammed, de marathonloper
Mohammed Salameh, één van de oudere
leerlingen, liep op 26 september de
“Internationale Rum Marathon”.
Deze vond plaats in Wadi-Rum, de woestijn
in het zuiden van Jordanië. Hij eindigde als
tweede! Hij deed slechts 5 uur en 7 minuten
over de afstand van 42 km. Een prestatie,
omdat het parcours deels door woestijnzand
leidde en daarom
bijzonder zwaar
was. Gewoonlijk
doet hij over die
afstand bijna drie
uur. Mohammed,
die ook artistiek
begaafd is, komt
oorspronkelijk uit
een nomadenfamilie uit Wadi
Mousa (bij Petra). Het gezin woont nu echter in
Sweileh, een voorstad van Amman. Meestal legt hij
de 15 km naar school joggend of met de fiets af.
Zo heeft hij dan zijn dagelijkse training weer
achter de rug.

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. 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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