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“Want het is Zijn wereld, Zijn land, Zijn volk en
het zijn Zijn mensen, Zijn kinderen…”
In deze editie:
Gouden jubileum :
Het woordenboek is er!

Nieuws van de
Syrische kinderen

Foto’s uit het
vluchtelingenkamp

Deafinitely connected - God zorgt

Brief
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafheid,
maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
2 Timoteüs 1: 7

Pinksteren 2015
Lieve Vrienden,
Pinksteren, het Feest van de Geest van God!
In de Joodse traditie
viert men op Pinksteren
dat Mozes de wet, de
Tien Geboden kreeg,
daar op de berg Sinai.
In de Christelijke traditie
herdenken mensen
Jesus de Christus bij
zijn doop, toen zijn werk
begon en de Heilige
Geest op hem neerdaalde als een duif,
terwijl het Pinksterfeest
ons leert hoe dezelfde
Geest van God uitgestort
werd op alle mensen die

hem volgden, om hen te
sterken voor hun taak.
In de Islamitische traditie vinden we dezelfde
Geest weer terug,
wanneer mensen eraan
herinnerd worden hoe,
door de Maagd Maria,
de Almachtige iets deed
wat volmaakt nieuw was,
toen de Messias Jesus
geboren werd uit de
Geest van God – opdat,
zoals we leerden, hij
opnieuw geboren zou
worden in de mensen.

De arme, ontredderde discipelen hadden zich als wezen in de steek gelaten
gevoeld, toen zij, na de opstanding, Jezus zagen. Maar ze ontvingen kracht en
moed van diezelfde Geest toen zij “met vuur in hun botten” vrijmoedig de
wereld introkken. Net zoals zij destijds, hebben ook wij diezelfde Geest nodig,
wanneer we het Goede Nieuws delen in deze tragische wereld. Wanneer we
het leven, spreken, of doen; door vriendelijkheid en zorgzaamheid, door op te
komen voor kwetsbare kinderen met beperkingen, of als we oudere, eenzame
en gehandicapte mensen een ‘nieuwe familie’ geven en een kans bieden om
hun leven waardig te leven. Want het is Zijn wereld, Zijn land, Zijn volk en
het zijn Zijn mensen, Zijn kinderen…
Dank u wel voor uw geweldige hulp, en uw bereidwilligheid om verder te
delen in de opdracht die voor ons ligt.
Met hartelijke groeten, namens kinderen en medewerkers,
Broeder Andrew
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Algemeen nieuws

Bezoek van de EU
Op 30 mei kwam Helga Stevens naar
Salt voor een bezoek aan ons instituut. Mevrouw Stevens komt uit
België, is Doof en lid van het Europese Parlement.
‘s Morgens waren alle studenten, docenten en
medewerkers
aanwezig bij de speech van mevrouw Stevens
in gebarentaal. Ze bemoedigde de studenten
om hard te werken voor hun studies en zich
gelijkwaardig te zien aan horenden. Nadat ze
de school bezocht had, liet ze weten blij verMevrouw Stevens en haar team
rast te zijn over het instituut, het onderwijsnivau en het grote aantal Dove medewerkers. met onze high school leerlingen

Brand
Op een middag in mei klonk over het
schoolplein plotseling de kreet:
“Brand! Brand!”
Een boom naast
het internaat
had vlam gevat
en stond in
lichterlaaie.
Het vuur breidde
zich snel uit en ook drie olietanks vatten vlam. De
brandweer was al na een paar minuten ter plaatse en
kreeg de brand snel onder controle, onder de
nieuwsgierige blikken van het halve instituut en de
buurtbewoners. Omdat de kinderen op school waren
en de ramen van het internaat gesloten, ontstond er,
God zij dank, geen grote schade.

Congres en Onderscheiding
Br. Andrew heeft in India deelgenomen aan het eerste wereldcongres voor ooren gehoorbehandeling, dat door Sound Hearing 2030 en de Christoffel Blindenmission georganiseerd en gefinancierd werd. In het voorjaar reisde hij ook naar
Dubai, waar onze doofblindenafdeling en het project Hearing Express van de organisatie World Wide Hearing genomineerd waren voor de Princess Haya Award.
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Gouden Jubileum

Het nieuwe woordenboek is er!
Na lange arbeid aan het woordenboek voor de Jordaanse gebarentaal
kon het nu uitgegeven worden. Op 25 mei organiseerden wij een feest
om het te vieren. Dove mensen uit het hele land met hun families en
vrienden van het instituut waren uitgenodigd.

Dankzij het feit dat de druk door de Jordaanse Ahli Bank was gesponsord,
konden wij het woordenboek gratis aan alle gasten uitdelen en ook ter
beschikking stellen aan veel gezinnen
met dove kinderen in Jordanië. De
scholen voor dove kinderen en de
Dovenclubs werden ook voorzien. We
zijn de sponsoren, die dit project
jarenlang ondersteund hebben, zeer
dankbaar:
- Episcopal Relief, New York
- Paulinenpflege, Winnenden (DE)
- Christoffel Blindenmission (DE)
- Mill Neck Organisation, New York
De gebarentaallerares Rawan
- Balqa Universiteit, Salt
overhandigt het woordenboek aan
- Jordan Ahli Bank
een voormalige student.

De nieuwe ballenbaan, die Jozua en
leerlingen van de beroepsopleiding
gemaakt hebben, werkt inspirerend.
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Joel en de leerlingen hebben een
klimwand gemaakt die door de
gasten wordt beklommen.

Gouden Jubileum

Het grootste jubileumcadeau
Naast het terrein van het instituut staat een leegstaande voormalige
farmaceutische fabriek. Na jarenlang hopen en bidden en met de hulp
van HKH Princes Moena, moeder van Koning Abdullah II, ZKH Prins Raad
bin Zeid en ZKH Prins Mired bin Raad werd in maart een ontmoeting
mogelijk met de directie van de fabriek. Tot onze zeer grote verrassing
verklaarde de directeur zich al snel akkoord met een kostenloze
overdracht van het terrein voor een overeengekomen charitatief doel.

Groen: HLID

|

Rood: fabrieksterrein

Twee nieuwe parttime vrijwilligers, Patrick (een taalstudent uit England die het
instituut had leren kennen via de Engelse ‘vrienden van het HLID’) en John (een
civiel ingenieur uit Zuid-Korea die, zo leek het, specifiek door God gestuurd was)
hielpen mee met het opstellen van een projectplan. Nu hopen en bidden we
verder voor de middelen om het gedeeltelijk slooprijpe gebouwencomplex te
herbouwen. Nadat constructietests zijn uitgevoerd kan er dan worden gebouwd
of gerenoveerd, zodat in de loop van de volgende jaren de gebouwen
getransformeerd worden in een nieuw centrum voor dove kinderen en oudere
mensen met meervoudige beperkingen die medisch kwetsbaar zijn.
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School en leerlingen

Kamerkampioenschap
Tijdens dit schooljaar hielden we
in het jongensinternaat een
kamerkampioenschap.
De jongens proberen per kamer
punten te verzamelen om de hoofdprijs
te winnen: wat betekent dat ze met
kamergenoten een ochtend naar de
binnenstad van Salt mogen om daar
voor een klein bedrag iets kopen wat
ze leuk vinden. Tot nu toe heeft iedere
De jongens van de vier kamers
kamer al een keer het kampioenschap
proberen zo gauw mogelijk 250
gewonnen. Het is mooi om te zien hoe
gekleurde ballen te verzamelen.
de jongens leren verantwoordelijkheid
te nemen voor de anderen in hun kamer, hoe ze uit zichzelf aanbieden te
helpen en hoe ook de rustige kinderen, die anders vaak over het hoofd
worden gezien, goed geïntegreerd
worden.

Om punten te halen helpen de
kinderen graag bij het opruimen.

Moatassem (l.) en Ala’ helpen
Faris, die z’n pols in het gips
had, bij het aankleden,
zodat ze sneller klaar zijn.

’s Avonds liggen de jongens braaf
in bed en verheugen zich nog op
een welterustengroet.
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School en leerlingen
Het gezamenlijke doel bevordert
een goede samenwerking.

Als beloning mogen de
winnaars samen een uitstapje
naar Salt maken.

Nieuws van de Syrische kinderen
Sinds het begin van het schooljaar zitten de broers Mohammed en
Mahmoed met hun zusje Sjahed bij ons op school. In de vorige
nieuwsbrief lieten we weten dat hun gedrag in het begin nogal
onaangepast was en dat ze nog veel moesten leren.
Aan het eind van het schooljaar kunnen we nu gerust meedelen dat de drie
kinderen zich daadwerkelijk goed hebben ontwikkeld. Ze zijn alle drie rustiger
en gehoorzamer geworden. Ze passen zich nu ook goed aan in de groep en
spelen graag en leuk met de andere kinderen. In één ding zijn ze in ieder
geval niet veranderd: ze zijn altijd onbezorgd vrolijk en giechelen om het
hardst.

Sjahed helpt Ahlam
planten verpotten.

Mohammed (witte broek) en
Mahmoed (oranje T-shirt) spelen
fijn met andere jongens.
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Buitendienst

Een royaal gebaar
Drie jaar gelden, toen we ons werk voor Syrische vluchtelingen met
beperkingen in het vluchtelingenkamp Za’atari in het noorden van
Jordanië begonnen, was Abu Qasem een van de eerste personen die
we er aantroffen.

Hij vroeg toen om hulp voor zijn zoon, die vanwege een probleem met lopen een toiletstoel nodig
had. Toen ons team ter plaatse met Abu Qasem
praatte werd al gauw duidelijk dat hij nauwelijks
iets verstond van wat er gezegd werd. We boden
hem toen aan zijn gehoor te testen en daarna
konden we hem een hoortoestel geven. Uit
dankbaarheid voor deze hulp voor hem en zijn
zoon stelde Abu Qasem ons de eerste jaren
tweemaal per week zijn wooncontainer (een kamer
van hout en karton) ter beschikking als testruimte
voor gehoor en zicht, terwijl zijn vrouw teamleden
en cliënten gastvrij thee aanbood.

Nu hebben we ons eigen kleine
centrum en genoeg plek voor de
gehoor- en zichttests, precies achter
de wooncontainer van Abu Qasem. Nog
steeds is hij een gewaardeerd vrijwillig
medewerker die ’s nachts een oogje in
het zeil houdt op ons centrum.

De laatste maanden was de
financiering van het project in het
Za’atari vluchtelingenkamp niet meer
zeker. We zijn daarom heel dankbaar
dat Diakonie Duitsland en de Said
Foundation in Engeland het project
verder ondersteunen.
Na de zomer starten we met een nieuw
project voor dove en gehandicapte Syrische kinderen die juist niet in een
vluchtelingenkamp leven, maar verspreid in Jordanië wonen. De projectspartner is het IOCC (Internationaal Comitee van Orthodoxe Christenen) USA.
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Buitendienst

Dove kleuters krijgen les van
Marwan, een van onze dove
Jordaanse onderwijzers voor doven.

Boethaina,
de leidster
van het
centrum in
Za’atari,
helpt een
man met een
oorlogsletsel
in een
rolstoel.

Audioloog Mohammed
instrueert cliënten en ouders
over het gehoortoestel.

Een groepje
slechtziende kinderen

Marwa krijgt
een nieuw
gehoortoestel en
je ziet haar
gezicht gewoon
stralen.
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Doofblindenafdeling

Onvermoede vaardigheden
De grote uitdaging is om onze doofblinde kinderen uit hun zwarte,
geïsoleerde wereld te bevrijden, zodat ze interesse ontwikkelen voor
hun omgeving. Omdat ze nog nooit iets gezien of gehoord hebben,
zijn ze zich niet bewust dat ze op zichzelfstaande personen zijn en dat
er om hen heen ook nog andere mensen zijn. Hun wereld is namelijk
altijd maar zo groot als ze met hun handen kunnen reiken. Daarom
heeft ons werk als bijzondere focus dat doofblinde kinderen leren
meer eigen initiatief te ontwikkelen. Zo leren ze zelfstandig te denken
en te handelen.

De doofblinde jongen Hazem is nu 16
jaar en heeft een minimaal restgehoor
dat echter onvoldoende is om hem te
kunnen aanspreken. Hij kan met
behulp van een gehoortoestel
waarschijnlijk nog net wat vage
geluiden waarnemen. Hazem toont nog
nauwelijks eigen initiatief en kan maar
heel beperkt communiceren. De
volgende scene was een enorme
bemoediging voor onderwijzers en
verzorgers. Het toont dat Hazem al veel begrijpt en ook enigszins zelfstandig
kan beslissen en handelen.
In januari had Hazem een woede-uitbarsting omdat zijn gehoorapparaat niet
werkte. Hij houdt er namelijk van met behulp van zijn gehoorapparaat wat
flarden muziek te kunnen horen in zijn anders zo stille wereld. In zijn
boosheid trok hij zijn gehoorapparaat uit zijn oren en wierp het ver weg.
Terwijl hij langzaam rustiger werd vroeg David, zijn toenmalige onderwijzer,
hem in de vierhandengebarentaal: “Wat wil je nu doen?” Hazem antwoordde
met het gebaar voor “gehoorapparaat”. Samen zochten ze de apparaten en
vonden ze weer. Weer vroeg David: “Wat wil je nu?” Hazem antwoordde weer
“gehoorapparaat”. David begreep niet wat hij bedoelde omdat ze de
apparaten net weer hadden gevonden.
Toen ging Hazem opeens alleen de afdeling uit en de trap af. David volgde
hem nieuwsgierig en verbaasde zich enorm: Hazem ging rechtstreeks naar de
audiologieafdeling en maakte daarmee duidelijk dat hij wilde dat zijn
gehoorapparaten gerepareerd werden. Onze medewerkers hielpen deze
bijzondere klant natuurlijk graag, verwisselden de batterijen en vervingen een
beschadigd onderdeel. Meteen daarna ging Hazem weer helemaal gelukkig
met zijn gehoorapparaten terug naar de doofblindenafdeling. Voor David en
andere begeleiders in de doofblindenafdeling was dit natuurlijk een enorme en
blijde bemoediging.
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Doofblindenafdeling

Een kans voor Marien
Sinds april woont het nieuwe doofblinde meisje
Marien op de doofblindenafdeling.
Ze is twee jaar en heeft nog een restgehoor. Tot nu
toe heeft ze nauwelijks elementaire levensvaardigheden kunnen opdoen. Voor dove of doofblinde
kinderen is het erg belangrijk dat ze zo vroeg
mogelijk worden gestimuleerd. We zijn dus blij dat
Marien al zo jong kon beginnen en een kans krijgt
op een goed leven.
Marien met haar
begeleidster Fatina

Weerzien met Aline

Aline (NL, blauwe bloes), die jaren geleden een enorme hulp was bij de ontwikkeling van de doofblindenafdeling, gaf samen met Asma‘ (waarnemend
hoofd, groene bloes) en Tamara (Zwitserse vrijwilligster, zwarte bloes) en
Samar (onderwijzeres
en tolk, rechts) een
week lang cursus voor
de onderwijzeressen.
Aansluitend begeleidde
ze Asma en Samar op
het internationale
doofblindencongres in
Roemenië.

H.E.A.R
(Hearing aids, Ear moulds, Audiology and Resources | Hoortoestellen, Oorstukjes, Audiologie en hulpmiddelen)

Portret van ons audiologieteam
Al meer dan 30 jaar biedt
de audiologieafdeling
diensten aan voor
mensen met een
gehoorbeperking.
De afdeling geeft nog steeds
goede hulp aan onze
leerlingen, de bevolking van
Salt en vooral ook voor
arme mensen. De afdeling
werkt ook mee bij de
opleiding van vakkundig
personeel uit Arabische
landen.

V.l.n.r: Mohammed (audioloog), Fida
(gehoortoesteltechnicus), Roela (secretaresse),
Mayada (gehoorapparaattechnicus, teamleider),
Meis (audiologe), Ayat (assistent-audiologe)
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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)

Opleidingen in Koerdistan
Samir, hoofd van STRIDE, en Meis,
een oorspronkelijk uit Irak
afkomstige medewerkster van de
audiologie, zijn in februari naar
Erbil in het Koerdische noorden
van Irak geweest.
Ze gaven cursussen voor
dovenonderwijzers. Ter plaatse werden
ze ondersteund door onze Iraakse
medewerkster Beyda, hoofd van het
HLID-kantoor in Bagdad.
Samir demonstreert spraakoefeningen.

Meis onderwijst een groep
Koerdische dovenonderwijzers.

Beyda begeleidt dovenonderwijzers
bij het maken van lesmateriaal.

Algemeen nieuws

Keukenuitrusting
Een wetswijziging heeft kookgerei uit roestvrij staal
verplicht gesteld voor alle instituten. De Jordaanse
familie Muasher is oprichter van de stichting Wings
of Hope en uit dit fonds is een nieuwe keukenuitrusting betaald, evenals een nieuwe koelkast.

Gasten uit Zwitserland
Op 2 mei kregen we bezoek van een reisgezelschap
uit Zwitserland onder leiding van Daniel Mauerhofer en zijn zoon Thomas. Een hoogtepunt na de
korte rondleiding was het gemeenschappelijk avondeten met de dove en doofblinde kinderen, gevolgd
door een discussie over leven en werken in Jordanië.
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Algemeen niews

Vrienden in de USA
Anne Lynn (directrice van AFEDJ), bezocht ons in april
samen met enkele leden van de American Friends of
the Episcopal Diocese of Jerusalem (AFEDJ). Zij
maakten een audio-/videosysteem mogelijk voor onze
kapel en ondersteunden ook op andere gebieden. Br.
Andrew bracht de vereniging in mei een tegenbezoek.
We zijn ook heel dankbaar dat deze vereniging onze
hoofdsponsor van de centra in de Jordaanvallei ondersteunt, het Episcopal Relief en Development (ERD-USA).

Anne met Yousef,
de manager van
de Jordaandal-centra
in Jofeh en Kreimeh.

Langdurige vriendschappen
In het voorjaar kregen we bezoek van Dick en Anje uit
Nederland. Gerhard (CH) gaf kooklessen. Ria (NL, r.)
hielp mee met de administratie. Ook kwam voormalig
vrijwilligster Nathalie (CH, l.)
weer naar Salt. Nellie (NL)
bracht mooie keramiekfiguren mee die de “kerststal” af
maakt. Allen en Christine (EN, foto r.) waren met een
kleine groep bij het woordenboekfeest en hielpen net
als tien jaar geleden ook weer mee met renovatiewerkzaamheden in het Oude Ziekenhuis in Salt.

Gehoorapparaten en een rally
Van de gehoorapparatenfirma Langer in Zuid-Duitsland kregen we een grote hoeveelheid apparaten. Hoe komen die echter naar Jordanië? De tamelijk ongewone
oplossing van het probleem: de FreeRider SCA, een groep skiërs uit Aspach,
nam deel aan de Allgäu-Orient-Rally en bracht de gehoorapparaten op deze
manier naar Salt. Ze schonken ons ook een fors geldbedrag. Spontaan kwam ook
een tweede rally team op bezoek, genaamd NahAmRosten. Beide teams lieten
hun gezamenlijke reisuitrusting bij ons achter als gift.
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Medewerkers en vrijwilligers

Terug uit Egypte
Na een jaar in Egypte is de leraar
Engels en gebarentolk Jamiel weer in
Jordanië terug. We zijn heel blij dat hij
er weer is en ook Jamiel zegt: “Ik heb
de dove kinderen en de gebarentaal
gemist.” Hij concentreerde zich op het
werk aan het gebarentaalwoordenboek, wijdde zich aan zijn taak
als gebarentolk en hervatte zijn werk
als leraar.

Jamiel werkt aan het
gebarentaalwoordenboek

Familie-uitbreiding
Het instituut is niet alleen een school of een arbeidsplaats maar ook
een grote familie. Het samen leven en delen is net zo belangrijk als de
testresultaten en de arbeidsmogelijkheden.
Enkele dove medewerkers, zoals bijvoorbeeld Ahlam, Asma’, Ala’, Amjad en
Salah, leven hier met de dove leerlingen in het instituut. Ook enkele families
leven in de buurt van de school en zijn niet alleen vanwege hun werk met de
school verbonden: Issa en Fadia, Hatem en Nesrien, Sahel en Samira,
evenals Nicola en Adawiyeh met hun kinderen. Nu woont en werkt er nog
een nieuw gezin bij ons: Fida is een voormalige leerling van onze school en
de broer van Abraar, een huidige
leerlinge. Hij werkt sinds kort in onze
audiologieafdeling als oorstukjestechnicus. Zijn vrouw Wisjdaan is ook
doof en werkt als onderwijzeres in
onze doofblindenafdeling. De twee
hebben twee horende kinderen.
Wisjdaan heeft ervoor gezorgd dat ook
haar dove broertje Mohammed hier
naar school kan gaan en in ons
internaat woont. Zowel het gezin als
de nieuwe leerling Mohammed zijn
heel geliefd en werden door onze
schoolfamilie van harte opgenomen.
De volgende uitbreiding wordt waarschijnlijk met Amjad en Alaa, beide
V.l.n.r.: Abraar, Fida,
dove ex-leerlingen, die in augustus
baby Mohammed, Wisjdaan,
hopen te trouwen.
Mohammed en vooraan Maria
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Medewerkers en vrijwilligers

Verhuizing naar Fuheis
Na bijna een jaar in Salt te hebben
gewoond is de familie Fischer nu
verhuisd naar Fuheis, een dorp dichter
bij Amman, waar hun beide zonen naar
school gaan.

Gezinsproject Jordanië
René Kolsters kwam al heel wat
jaren tweemaal per jaar een week
naar Salt om mee te helpen. Vorige
winter hebben hij, zijn vrouw
Tanja en hun kinderen Thomas
(13) en Joanne (11) besloten een
half jaar in Jordanië bij ons te
wonen en mee te helpen.
Joanne verzamelde al in Nederland
gekleurde elastiekjes om armbanden te
maken met de dove meisjes. Thomas
Het gezin Kolsters met René’s
ouders Ria en Henk
verzamelde Legostenen voor de
jongens. Hun schoolopleiding gaat via
thuisscholing. Tanja zamelde geld in
voor de inrichting van een
snoezelruimte voor de doofblinde
kinderen en helpt nu ook in praktische
zin mee in de doofblindenafdeling.
Thomas deelt Lego uit in het
jongensinternaat. Op de
achtergrond Thomas’ opa Hans.

Joanne, Asiel, Noera en Zeinab
knopen samen elastieken armbandjes.

René zamelde geld in en hardware en
zorgt voor het computernetwerk. Hij
installeert ook een audio-videosysteem
in de kapel. In de loop van het
voorjaar kwamen zowel René’s als
Tanja’s ouders op bezoek. Helaas liep
in juni het halve jaar ten einde. We
zullen elkaar erg missen.
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Jordaandal-centra

Muziekles in Jofeh
In het centrum in Jofeh bieden we beroepsopleiding, beschermde werkplaatsen en schoolonderwijs voor dove en geestelijk gehandicapte kinderen.
Britse vrijwilligers van de Anglicaanse kerk in Amman en Jordaanse
vrijwilligers in het centrum geven nu muziekonderwijs en eenvoudig Engelse
les aan de geestelijk gehandicapte kinderen. De kinderen genieten enorm van
het samen muziek maken.

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

