
مؤسسة االرايض املقدسة للصم / السلط

P.O. Box 15, Salt 19110, Jordan, tel.: +962 5 3554953

fax: +962 5 3554951, e-mail: HLID@go.com.jo

The Holy Land Institute for the Deaf  

herfst 2017

Deafinitely connected                 God zorgt

«Klaarblijkelijk vond de Almachtige het heel nuttig, toen 
hij ons Tekenen en Wonderen gaf…»

nieuwe Lorm-alfabet Interview met Khadidjeh Hishams vlucht 
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Beste vrienden,
In deze nieuwsbrief gaat het veel over communicatie. De 
woorden communicatie (communication) en gemeenschap 
(community) hebben in het Engels dezelfde oorsprong, die 
aangeeft dat ze tezamen een samenleving mogelijk maken.
Bijvoorbeeld, aan de ontbijttafel, waar acht mensen zitten, 
kampen we soms ook met acht talen. Je ziet dan bijvoor-
beeld Jordaanse gebarentaal of gebarentaal uit een ander 

land, Jordaanse vierhanden gebarentaal van de doofblinden, Arabisch Lorm-al-
fabet (hand-alfabet) en Braille (voor de doofblinde leerlingen). De vraag is dan 
niet zozeer of we dezelfde taal spreken, maar of we elkaar WILLEN verstaan. 
Want als we het willen, lukt het. Hier doet ook de taal van het hart mee, als we 
met gesproken en gebarentaal vastlopen.
Wist u dat Dove mensen zichzelf zien als leden van een andere cultuurgroep? 
Een beetje als de Friezen in Nederland, de Romaansen in Zwitserland en 
de Vietnamese Amerikanen in Los Angeles. Wist u dat de 75 miljoen Dove 
mensen wereldwijd een natie zouden vormen zo groot als Groot Brittannië of 
Duitsland? Wist u dat er wereldwijd ongeveer 760 miljoen mensen met een ge-
hoorbeperking zijn, die het derde grootste volk ter wereld zouden vormen? Wist 
u dat 150 jaar geleden de meeste docenten op dovenscholen Doof waren, en 
dat menig schoolhoofd zelf Doof was? Ze gebruikten gebarentaal en slaagden 
daarmee prima, maar toen de hoorapparaten kwamen gingen veel van deze 
vaardigheden verloren. Wist u dat van alle Dove mensen in de wereld maar 7% 
verstaanbaar praat, en dat 3% vloeiend leert spreken?
Wist u dat wereldwijd 93% van alle Doven serieuze taalproblemen  hebben, 
maar dat ze experts zijn in non-verbale communicatie? Wist u dat Dove men-
sen met hun bijna 400 gebarentalen onder elkaar zelden tolken inzetten? 
Tolken, zeggen ze, zijn voor horende mensen die vaak spreken zonder elkaar 
echt te verstaan.
Kende u ooit de schoonheid, eenvoud, expressiviteit en kracht van gebaren-
taal? Als iedereen nu eens gebarentaal zou spreken, zou het voor Doven wel 
makkelijker worden. Echter, omdat in een horende wereld de ‘visuele’ gebaren-
taal in gebreke blijft, wordt onderwijs en het leren van de (eveneens zichtbare) 
geschreven taal van levensbelang. Zo zorgde de Almachtige er voor dat via de 
geschreven boeken des Hemels, communicatie met en tussen mensen mo-
gelijk werd. Die geschreven taal wordt nu weer terug-vertaald in de Arabische 
Gebarentaal, en zo kunnen we allemaal verder. Laten we dus communiceren, 
en als u beter wilt begrijpen wat dat betekent: vraag het de Doven eens ...  
Geweldig toch?
Met hartelijke groet en rijke zegen, 

Broeder Andrew

BROEDER ANDREW 
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Verloren en teruggevonden
Wanneer ik denk aan de creatieve rijkdom van de kinderen om te communi-
ceren, denk ik aan Hisham, een 12-jarige internaatsleerling. Toen hij zich op 

een zondag voor het komende examen moest voor-
bereiden, zei hij bij zichzelf: ”Nee, vandaag niet“ en 
bedacht een plan om te ontsnappen. Heel onschul-
dig vroeg hij een ouder meisje: ”Hoe schrijf je Dode 
Zee?“ Ze zocht er niets achter, het kon immers te 
maken hebben met de examenstof, en schreef het op 
een stukje papier. Hisham woont in de buurt van de 
Dode Zee en misschien kunnen jullie je wel voorstel-
len wat er toen gebeurde. Hij ontsnapte, liet het pa-
pier aan een chauffeur zien en maakte hem duidelijk 
“daar wil ik naar toe“. Zo ontglipte Hisham de school 
voor een paar uur. Na een vruchteloze zoektocht en 
enkele onbeantwoorde telefoontjes aan zijn ouders, 
zagen we hem na een paar uur, toen een slecht 

geweten hem plaagde, heelhuids terugkeren op school. We zijn dankbaar voor 
Gods bewaring op zulke momenten, maar ook voor de aangeleerde zelfred-
zaamheid van de kinderen.

Feestelijke diploma-uitreiking 2017
De feestelijke diploma-uitreiking 
2017 stond helemaal in het teken van 
‘Communicatie bij het HLID’. De Dove 
Omeyma en de doofblinde Hanady 
demonstreerden het nieuw ontwikkelde 
Arabische Lorm-alfabet. Mohammed 
(Doof) vertaalde het voor de doofblinde 
Mohammed in de vierhanden-gebaren-
taal.
Fatmeh (Doof), bezig aan haar laat-
ste studiejaar, hield een toespraak in 
gesproken taal. Dat was een enorme 
inspanning voor haar. Omdat Doven 
hun eigen stem niet of erg slecht kun-
nen horen, kunnen ze nauwelijks horen hoe hoog of laag hun stem klinkt, en 
toetsen hoe hard hun stem is.
Ook deden de leerlingen een traditionele Jordaanse dans.
De feestelijke diploma-uitreiking stond onder auspicïën van bisschop Suheil 
Dawani. Hij volgde de prestaties met belangstelling en was zichtbaar ontroerd 
bij het uitreiken van de diploma’s aan de leerlingen.

SCHOOL



4

Talen bij het HLID
Communicatie is de uitwisseling en overdracht van informatie, normen en 
waarden. Een wederzijds geven en nemen; gedachten, ideeën, meningen en 
geloof gaan van de ene mens naar de andere.
Communicatie is de sleutel, maar ook de grootste uitdaging in het samenwo-
nen hier bij het HLID. Misverstanden zijn alledaags, maar hier worden elke dag 
taalbarrières overwonnen die niemand voor mogelijk hield.
In het samenwonen leren we elkaar begrijpen. Helemaal niets begrijpen als 
gevolg van gebrek aan taal is nog erger. Dus het is elke keer weer een vreugde 
wanneer een kind ontdekt dat het zich op zo‘n manier kan uiten dat het begre-
pen wordt. Het moet leren om een taal als instrument te gebruiken. Een instru-
ment om te begrijpen en begrepen te worden, een instrument dat nog steeds 
veel Doven en doofblinden in de regio onthouden wordt.

SCHOOL

„Hoewel Doven en doofblinden meestal een verstrekkend pro-
bleem hebben met gesproken taal, zijn ze veelal experts op 
het gebied van communicatie.“
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• JSL Jordaanse gebarentaal (foto 1,2 en 6)
• Vierhanden-gebarentaal (foto 4)
• Braille Arabisch/Engels (foto 5 en 7)
• Arabisch Lorm-alfabet (foto 3)
• Vingeralfabet Arabisch en Engels
• Geschreven Arabisch en Engels (foto 8)
• Pictogrammen (foto 9)
• Tastbare pictogrammen
• Gesproken Arabisch in verschillende dialecten
• Gesproken Engels, Nederlands, Koreaans, Zwitserduits, Duits 

en andere talen
•  Mimiek
• Aanwijzen/ Kom ik laat je iets zien

“In het samenwonen leren we elkaar begrijpen.”

3 4

7 8 9
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Interview met Khadidjeh, hoofd van de doofblindenafdeling
Joël:  Wat zijn de doelen voor de toekomst van de doofblindenaf-

deling?
Khadidjeh: Dat de kinderen zich steeds meer zelfstandig kunnen bewegen, 

leren communiceren met gebruik van gebarentaal en braille of 
Lorm en dat ze steeds zelfstandiger dagelijkse taken en activitei-
ten kunnen uitvoeren.

J: Hoe kan de afdeling deze doelen bereiken?
K: Door leerkrachten op te leiden en bij te scholen.
J: Wat staat deze doelen nog in de weg?
K: Families die niet meedoen met het leerproces van hun kind, goede profes-

sionals die moeilijk te vinden en te houden zijn en genoeg geld voor alle 
ideeën en activiteiten.

J: Hoe worden families geïntegreerd in het leerproces van de leerlingen? 
K: We hebben voor de ouders video’s gemaakt om gebaren te leren. Dat geeft 

hen de mogelijkheid beter met hun kinderen te communiceren. We probe-
ren ook de ouders thuis te bezoeken als ze moeilijkheden hebben in de 
omgang met hun kind.

J: Als je wat mocht wensen voor de doofblindenafdeling, wat zou dat 
zijn?

K: Ik zou wensen dat een van de kinderen van onze afdeling met een afgeron-
de scholing vertrok en in de lokale arbeidsmarkt geïntegreerd werd.

J: Hoe kunnen nog meer doofblinde kinderen bereikt worden?
K: Door middel van een uitgebreide voorlichting. Er zijn veel doofblinden die 

voor het oog van de mensen verborgen worden gehouden of in instellingen 
voor verstandelijk gehandicapten ondergebracht zijn. Meestal verblijven ze 
daar zonder specifieke vooruitgang.

J: Zijn er voorbeelden van families 
die zelf voor hun doofblinde 
kind zorgen en het onderwijzen?

K: Moerhafs familie is erg arm en 
ze kunnen zich weinig speelgoed 
voor Moerhaf veroorloven. Maar 
ze zijn een prachtig voorbeeld van 
eigen communicatie. Zijn ouders 
betrekken hem erbij, laten hem 
voelen en leiden zijn hand naar 
dingen die ze hem willen tonen. 
Ze hebben hoop voor hun kind dat 
het nog leert en zien mogelijkhe-
den voor verdere ontwikkeling in 
hem.

DOOFBLINDEN SCHOOL
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Nieuw ontwikkeld Arabisch Lorm-alfabet
Er is een veelheid aan mogelijkheden om met doofblinden te communiceren. 
De vierhanden-gebarentaal is de belangrijkste communicatievorm in de doof-
blindenafdeling van het instituut. Om woorden te spellen gebruiken Doven een 
hand-alfabet. Maar hoe zit het met doofblinde mensen?
In Europa wordt het Lorm-alfabet sinds 1908 gebruikt, maar er was geen 
vergelijkbaar systeem in de Arabische wereld. Deze communicatiekloof werd 
door Asma, het Dove plaatsvervangend hoofd van de doofblindenafdeling on-
derkend. Ze begon een Arabisch Lorm-alfabet te ontwerpen. Drie doofblinden 
hielpen bij het testen ervan.

Nadat ze het een tijdje gebruikt hadden, kwa-
men ze met een terugkoppeling en verbetervoor-
stellen. Nadat alle drie testpersonen een goed 
gevoel hadden bij het spellen, werd het Arabisch 
Lorm-alfabet © 2017 gepubliceerd.
De doofblinde persoon beslist op welke hand-
palm (of zelfs de achterkant van de hand) hij 
of zij de letters gespeld wil hebben. De letters 
worden met zachte aanraking of strijkbeweging 
getekend. Een zachte klop met de hele hand be-
tekent een nieuw woord. Tweemaal zacht klop-
pen betekent „ ja“. Om een woord te verwijderen 
maakt men kleine, snelle veegbewegingen met 
de hand. Dit is een nieuwe mogelijkheid voor 
doofblinden om uitwisseling met hun omgeving 
mogelijk te maken, hun kleine wereld te openen 
en deze levendig en interessant te maken.  
  

DOOFBLINDEN SCHOOL



Yohanna en Shinae zijn in Korea getrouwd en als 
pas getrouwd stel weer terug bij het HLID. Wij felici-
teren hen van harte, wensen hen Gods zegen toe en 
zijn blij hen hier te hebben. Shinae brengt „ muziek“ 
mee en speelt orgel in de kerkdiensten in school en 
in Salt.

Pastor Jamil Khadir werd door het bisdom in Jeru-
zalem als nieuwe pastor van de Anglicaanse kerkge-
meenschap in Salt en tot pastor en assistent-direc-
teur van het HLID benoemd.

Razan, voormalig leerlinge en medewerkster, is 
moeder geworden van een gezonde zoon met de 
naam ‘Saddam’.

Asma (Doof), plaatsvervangend hoofd van de doof-
blindenafdeling, heeft haar universiteits-diploma 
behaald.

KORT NIEUWS
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