Beste vrienden,

Nieuwsbrief juli 2021

Het Holy Land Institute for the Deaf heeft een moeilijk en turbulent jaar achter
de rug. In september 2020 een paar weken open, op regeringsbevel gesloten, in
januari weer even open, en in april eindelijk weer open tot de grote vakantie, die
in Jordanië inmiddels is begonnen. Daarom willen we u nu het nieuws van de
laatste maanden laten weten. We hopen dat u deze nieuwsbrief weer met plezier
zult lezen.
IN APRIL WORDT ER WEER GEVIERD

Voor iedereen op de school in Salt, van leerlingen tot personeel tot ouders, was
het een grote opluchting dat in april de school weer open kon en de leerlingen
terugkeerden. Daarom werd het uitbundig gevierd. De aanleiding was niet alleen
de terugkeer van de leerlingen, het ging ook om Pasen en Ramadan.
Asma, het hoofd van de Doofblindenafdeling, heeft een feest georganiseerd voor
het hele instituut. Met het idee om alle mensen van het instituut bij elkaar te
brengen en alle frustratie van de afgelopen jaren een beetje te kunnen vergeten,
is er een geweldige sfeer ontstaan.

Een groot feest voor iedereen
Eindelijk weer samen vieren! Het hele
instituut deed dit op initiatief van Asma
(te zien op de foto met de roze en witte
hoofddoek) - ongeacht of ze groot, klein,
doof, doofblind, horend, oud of jong zijn.
Iedereen was uitgenodigd om naar de
gymzaal te komen om samen een leuke
tijd te hebben. Er was veel taart, er werd
gedanst en alle kinderen kregen kleine
cadeautjes.

De week van de Doven
Van 20-27 april 2021 was de Arabische Week van de Doven, ingesteld om de
aandacht te vestigen op Doven in Arabische landen. In grote delen van de wereld
hebben dove mensen het moeilijk en worden ze vaak verborgen achter hun
familie. Helaas wordt het in sommige culturen als een schande beschouwd om
een doof kind te hebben. Ze worden meer als een obstakel dan als een troef
gezien. Dergelijke opvattingen zullen door dit project hopelijk verdwijnen. Dove
mensen zijn niet minder waard dan enig ander persoon.
Pasen bij het HLID
Pasen werd ook gevierd bij het HLID. Natuurlijk
werden er eieren geverfd en cadeautjes uitgedeeld.
Voor dat laatste waren de kleuters verantwoordelijk.
Ze deelden zelfgemaakte nesten uit aan alle
medewerkers en brachten vreugde in het dagelijks
werk. Daarnaast werden er wedstrijden gehouden,
waaraan zelfs Father Luay deelnam.
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Ramadan
Op 13 april veranderde het openbare leven in Jordanië
abrupt: de vastenmaand Ramadan begon.
Het is vooral voor de oudere leerlingen een belangrijke
tijd, aangezien hun hele gezin meestal vast en het ook
van hen verwacht. Dit betekent dat je pas na
zonsondergang mag eten en drinken.
Gedurende deze tijd zijn er goede mogelijkheden om
op school van
gedachten te
wisselen over
geloof. En als er
ook nog de typische Ramadan-broodjes en
andere lekkernijen zijn, staat niets een
goed gesprek in de weg.

Tweemaal hoog bezoek
De Britse ambassadeur, mevrouw
Bridget Brend, bezocht samen met
de Salt Tourism Authority, het café
“Old Hospital” in het hart van Salt,
dat wordt gerund door het HLID.
Bij een kopje koffie bespraken zij
toerisme en de rol van Doven in
Salt. Het "Oude Ziekenhuis" heet
zo omdat dit het eerste, door de
Engelsen gestichte, Jordaanse
ziekenhuis was. Grenzend aan het
café heeft het instituut een klein
museum ingericht, waar oude
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medische hulpmiddelen worden tentoongesteld die zijn ontdekt tijdens de
renovatiewerkzaamheden.
Aan het einde van het schooljaar bracht de
nieuwe aartsbisschop Hussam Naom zijn
eerste bezoek aan het HLID. Hij is het hoofd
van de Anglicaanse Kerk in Jeruzalem, die
vele parochies in het Midden-Oosten met
elkaar verbindt. Het HLID staat onder zijn
bescherming. Daarom werd er een groot
feest voorbereid.
Directeur Father Luay nam de gast mee door
de gebouwen en stelde hem voor aan een
deel van het personeel.
Omdat het bezoek een grote eer is, heeft het
instituut zich van zijn beste kant laten zien
en heeft iedereen enorm kunnen genieten van de viering.

Examentijd
De laatste weken waren erg
vermoeiend voor de leerlingen van
de hoogste klassen. De eindexamens waren begonnen. Een
spannende periode voor veel
kinderen omdat deze examens erg
belangrijk zijn. Dus je kunt tot diep
in de nacht buffelen.

Ook in het vluchtelingenkamp Zaatari
moesten de studenten examen doen. Het
HLID heeft daar een vestiging waar dove
kinderen, die met hun gezin zijn gevlucht,
onderwijs krijgen. De lessen en examens
geven hen enige hoop op een betere
toekomst en een normaal leven, vrij van
armoede en oorlog.
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Geslaagd!
Vier leerlingen uit de hoogste klas
slaagden voor hun eindexamen.
Het zijn Obaida, Salah edDien,
Rajah en Asiel. We feliciteren ze
van harte en wensen hen veel
geluk in hun verdere leven!

Onze verjaardagskinderen
Wat is er mooier dan een verjaardag vieren? Dit is in Jordanië niet anders dan in
Nederland! Deze leerlingen vierden in de afgelopen maanden hun verjaardag.

Walid, 10 april

Razan, 11 april

Mohammed, 30 april

Rami, 5 mei
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Issa, 12 april

Rafa’a, 9 mei

Abdullah, 12 mei

Taym, 12 mei

Mahmoud, 19 mei

Mohammed, 20 mei

Ahmed, 30 mei

Saadjda, 7 juni

Hamzeh, 24 juni

Kamel, 17 juni

Assala, 20 juni
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Lujain, 26 juni

STEUN DE BEROEPSOPLEIDING
Onder dit motto hebben wij op de website
enkele artikelen geplaatst die gemaakt
zijn door de leerlingen van het HLID.
Omdat we momenteel nergens deze
artikelen kunnen tonen, willen wij deze
via de website verkopen.

Bekers € 6,- per stuk

Naast bekers, zakjes met zeep en oorbellen,
die u hier ziet, hebben wij ook diverse
modellen tasjes en portemonneetjes.

Zakjes met olijfzeep € 5,- per stuk

Ga naar de website en kijk wat er te koop is.
Op de website en op onze Facebookpagina staan
regelmatig nieuwe berichten met nieuws over het HLID
en de leerlingen. Dus de moeite waard om er af en toe
een kijkje te nemen!
Oorbellen 2,- per paar
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Het schooljaar is ten einde
De studenten zijn inmiddels met welverdiende
zomervakantie. Door corona was het een
schooljaar waar alle betrokkenen nog lang aan
terug zullen denken. Afstandsonderwijs en de
lange tijd weg van school waren voor velen
vermoeiend en stressvol. Des te mooier is het om
te zien dat er toch eindexamens zijn gedaan, die
de studenten met goed gevolg hebben kunnen
afleggen.
We maken van deze gelegenheid gebruik om u te
bedanken. Bedankt voor uw inzet en steun
gedurende het hele schooljaar!
Wij hopen dat u ook kunt genieten van de zomer en kunt ontspannen, thuis of op
vakantie.
Als bestuur hopen we aan het begin van het nieuwe schooljaar een reis naar
Jordanië te kunnen maken. In dit kader hebben we ook contact met de
partnerorganisaties uit Duitsland, Engeland, Japan en Zwitserland. Uiteraard
houden wij u hierover op de hoogte. We hopen u binnenkort zelfgemaakte foto's
te sturen van spelende kinderen in Salt. Wij zullen u dan apart informeren zodat
u ons eventueel iets voor uw sponsorkinderen kunt meegeven.
Tot die tijd wensen wij u het allerbeste en natuurlijk gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Bergwerf, secretaris
Ria Lammers, sponsorsecretaresse
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