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Beste Vrienden van het HLID, 
 
Ik schrijf u in deze ongewone tijd om u op de hoogte te houden van de situatie in ons Instituut en 
van al onze leerlingen. In Jordanië geldt een ‘lockdown’. Tenzij men een speciale vergunning 
heeft mag men geen gebruik maken van de auto of naar een andere stad gaan, en men mag 
alleen tussen 8 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds naar buiten voor noodzakelijke inkopen. Op 
sommige dagen geldt een complete lockdown, tijdens welke niemand zijn huis mag verlaten. 
 
Wij hebben de regeringsinstructies gevolgd en al onze leerlingen naar huis gestuurd. Voordat we 
dat deden hebben we les gegeven over de beste manier hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en 
samen met hun families veilig kunnen blijven voor de pandemie. Hoewel de regering alle lessen 
via internet beschikbaar stelde voor leerlingen van reguliere scholen, werd het aan de Hoge Raad 
voor Mensen met een Beperking overgelaten om te zorgen voor internetlessen voor 
gehandicapten. 
 
Hierop hebben we enige tijd gewacht, maar helaas duurde het te lang voordat zij iets klaar 
hadden voor alle klassen voor dove kinderen. Daarom zijn we hier op het Instituut begonnen ons 
eigen programma op te zetten om alle leerlingen te bereiken, die zoals u weet over heel Jordanië 
verspreid wonen, en zelfs in de vluchtelingenkampen. De meesten van hen wonen in arme delen 
van het land, en hun families hebben geen internet en ook geen geld om dat aan te schaffen. 
 
Gelukkig kan ik zeggen dat, door het harde werk van de docenten en de ondersteuning van de 
medewerkers van de administratie van het Instituut, we nu in staat zijn om al onze leerlingen te 
bereiken en ervoor te zorgen dat ze de opleiding krijgen die ze verdienen, zelfs in deze moeilijke 
tijden, en we contact houden met hen en hun families. We danken God dat we alle leerlingen 
kunnen bereiken in de moeilijkste plaatsen in Jordanië. Ondanks problemen en uitdagingen 
hebben we een speciaal programma samengesteld voor onze leerlingen in de buitendienstcentra 
en vluchtelingenkampen, en volgen we hen. We hebben zelfs een speciaal programma gemaakt 
voor de leerlingen van de doofblindenafdeling. 
 
Tot nu toe kunnen de stafleden niet naar het Instituut komen, en daarom werken degenen die dat 
kunnen vanuit huis. Enkelen van de administratie en natuurlijk de docenten, die de lessen 
voorbereiden en met de leerlingen contact hebben. De enige die steeds op het Instituut werkt is 
onze wachtsman Boutros, die allerlei werkzaamheden verricht. Ondanks deze omstandigheden 
zijn we, op grond van de Jordaanse wet, verplicht onze staf hun volledige salaris te betalen, en 
we kunnen ze niet ontslaan of ze onbetaald verlof geven tot de zaken verbeteren. 
 
Dit alles vergroot de financiële last van ons geliefde Instituut, doordat onze inkomsten aanzienlijk 
is zijn verminderd, maar onze uitgaven niet. Bovendien, om er zeker van te zijn dat geen van 
onze leerlingen achter blijft, heeft het Instituut, ondanks de financiële gevolgen, op zich genomen 
internet te verzorgen voor alle leerlingen van wie de ouders dat niet kunnen betalen. 
 
Vanwege deze financiële moeilijkheden, door het feit dat de ondersteuning die we gewoonlijk 
ontvangen zeer veel minder is geworden, en ook de diocese door een moeilijke tijd gaat, is de 
toekomst van ons instituut niet zeker. Tenzij onze inkomsten toenemen en de donaties van onze 
vrienden over de hele wereld, zou de kerk gedwongen kunnen zijn de toekomst van het werk op 
het HLID te heroverwegen. 
 

“Mogen wij allen als een familie samenleven onder de bescherming van onze Hemelse Vader.” 
 

Fr. Luay R. Haddad 
Algemeen directeur 


