
 
 

 
 

Zoetermeer, juni 2019 

Beste Vrienden van het HLID, 

Met veel plezier zenden wij u de nieuwsbrief van het Holy Land Institute for the Deaf.  
 

 

 

Hoewel de school inmiddels gesloten is en de kinderen voor de zomervakantie 
naar huis zijn, is er over de afgelopen maanden veel nieuws te melden.  

 
Vanuit het bestuur kunnen wij u melden dat we blij zijn met ons nieuwe bestuurslid 
Heleen van Toor. Zij bezocht vorig jaar het HLID en was zo onder de indruk, dat ze 
zich graag wil inzetten voor de kinderen op het instituut. We zouden heel blij zijn als 
er zich een vrijwilliger zou melden om ons te helpen met de public relations en het 
verzorgen van de nieuwsbrieven. Hebt u interesse om deze functie te gaan vervullen, 
dan geven we u graag meer informatie.  
 
Wij danken allen die de kinderen op het HLID een warm hart toedragen en hen 
steunen door sponsoring of giften. Uw bijdrage is van onschatbare waarde voor de 
toekomst van de kinderen die op het instituut hun opleiding krijgen. 
 
Wilt u naast deze nieuwsbrief per post tweemaal per jaar een e-mail nieuwsbrief 
ontvangen, geeft dan s.v.p. uw e-mailadres door via info@vriendenvanhetHLID.nl 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Vrienden van het HLID, 
 
Yvonne Bergwerf, 
Secretaris. 

 

  
Secretariaat: 
Mevr. Y. Bergwerf 
Zegwaartseweg 25a 
2722 PN Zoetermeer 
Tel. (+31) 079 3312957 

www.holyland-deaf.org 
 
 info@vriendenvanhetHLID.nl 

 

Maak uw gift over op: 

Bankrekeningnr. 
NL58INGB0000715515 
t.n.v. Vrienden van het HLID 
te Zoetermeer 
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SCHOOL 

 

Inmiddels is op het HLID de zomervakantie begonnen. De laatste week waren er allerlei 

activiteiten, zoals een spelletjesdag en ‘Graduation Day’, de dag van de rapportenuitreiking. 

Daarna gingen de kinderen naar huis. Behalve de zes eindexamenkandidaten. Zij deden al het 

praktijkexamen en een schoolexamen. Het staatseindexamen wordt gehouden van 9 tot 27 

juni. Pas daarna begint ook voor hen de vakantie. 

 

De eerste mooie dag in april is er een voetbalwedstrijd 

gehouden tussen staf en leerlingen. Iedereen zat op de 

tribune, en net als bij een grote wedstrijd was er een 

drummer om de spanning op te voeren. De 10 mannen 

gingen fanatiek in de weer, en uiteindelijk won de staf 

met 4-2. Een echte beker werd uitgereikt en er werden 

veel foto’s gemaakt van de winnaars.  
De meisjes speelden een badmintonwedstrijd tegen de vrouwelijke docenten. Deze wedstrijd 

werd door de leerlingen gewonnen. 

 

Doel van het internaat is niet 

alleen om voor de kinderen te 

zorgen, maar ook hen de nodige 

vaardigheden te leren voor hun 

latere leven. Een van die 

vaardigheden is het 

samenwerken in een team. Dit 

leren ze door allerlei activiteiten 

en spelletjes buiten schooltijd, 

zodat het leren van deze 

belangrijke vaardigheden hen 

ook plezier geeft. Ook plezier 

geeft het vieren van de 

verjaardagen van alle 

kinderen die in de maanden 

februari, maart en april jarig 

waren. 

 



 
 

 
 

DOOFBLINDENAFDELING 

 

Er zijn twee nieuwe leerlingen bijgekomen. Een ervan is Soefian. Voor hem is er een speciale 

regeling gemaakt. Soefian gaat overdag naar een gewone school zodat hij ervaart hoe het is in 

een volle klas te zitten. Natuurlijk gaat 

er een docent van het HLID met hem 

mee. Na schooltijd komt Soefian terug 

naar het HLID om de rest van de dag het 

speciaal voor hem ontwikkelde 

programma te volgen. 

De ander is Ayham. Ms. Khadijeh, het 

hoofd van de afdeling, ging samen met 

enkele van de docenten van de afdeling 

op bezoek naar Ayham’s vorige 

school en naar zijn ouders. Zo weten ze 

meer over zijn achtergrond en eerdere 

opleiding. Er is een speciaal programma 

voor hem gemaakt. 

 

Enkele jaren geleden zorgden vrienden uit 

Nederland voor een snoezelkamer  

voor de doofblindenafdeling. Hier komen de 

kinderen in een veilige omgeving tot rust en 

kunnen ze de zachte materialen voelen.  

Nu is er ook een nieuwe lichtkamer op de 

afdeling gemaakt voor de kinderen. Vooral 

Mourhaf, die vaag het licht ziet, heeft veel profijt 

van deze nieuwe kamer.  Daar te liggen en de 

wisselende kleuren te zien maakt hem rustig als 

hij erg opgewonden is. 

 

BEROEPSOPLEIDING 

 

Naast de bestaande opleidingen als borduren, weven, 

keramiekwerk en houtbewerking zijn er nieuwe 

opleidingsmogelijkheden voor de leerlingen. Eens 

per week komt er een kapper naar het HLID, die de 

leerlingen leert knippen terwijl hij de rest van de 

kinderen knipt. 

 

 

In het Oude Ziekenhuis in het centrum van Salt is 

een professionele keuken waar enkele van de 

leerlingen een opleiding in koken en bedienen 

krijgen. Ook is er het Dine and Sign-cafe, waar 

toeristen die de historische stadswandeling maken 

wat kunnen drinken en van het uitzicht over het 

oude centrum kunnen genieten  

Ayham en Mohammed 



 
 

 
 

CURSUSSEN 

 

De afdeling gebarentaal geeft een cursus gebarentaal aan meer dan 40 studenten op Kings 

College. Zo wordt geprobeerd de Jordaanse 

samenleving een Doven-vriendelijke samenleving 

te maken. De cursus wordt gegeven door Miss 

Ahlam met hulp van Miss Rawan.  

 

Vanaf eind februari tot half april was Mr. Samir in 

Irak. Daar zal hij het werk in onze centra 

controleren en zijn werk als trainer van de 

docenten voor Doven voortzetten. Hij zal ook de 

komst van deze docenten naar Salt voorbereiden 

waar ze in de zomer een cursus zullen volgen.  

 

BUITENDIENSTCENTRA 
In Jofeh is de renovatie voltooid en 

er is een nieuwe stalen prefab 

werkplaats geïnstalleerd, bestemd 

voor de opleiding houtbewerking. Na 

deze renovatie werd er in Jofeh een 

paasviering gehouden voor beide 

centra in de vallei.  

Voor het halen en brengen van de 

leerlingen tussen hun huis en het 

centrum is een nieuwe bus in gebruik 

genomen. 

 

In de centra in de vluchtelingen-

kampen Azraq en Za’atari werden 

vrijwilligers en een deel van de families 

van leerlingen getraind hoe ze hun 

omgeving kunnen verbeteren.   

In het kamp in Azraq werd ter gelegenheid van de internationale dag van het gehoor een 

gehoortest aangeboden aan alle mensen in het kamp, en gehoor-apparaten werden 

verstrekt aan mensen die dat nodig hadden.  

 

VRIENDEN VAN HET HLID (Allah Kariem International) 

 

Uit diverse landen kwam er bezoek. Zo kwamen Tim en Jonathan, bestuursleden uit Groot- 

Brittannië, om te zien hoe de veranderingen die plaats vinden uitwerken. Zij waren blij met 

de ontwikkelingen. Helaas meldden zij ook dat Mr. Henry Hanning, oprichter van Vrienden 

van het HLID in Engeland, overleden is.  

Ria en Yvonne, bestuursleden uit Nederland kwamen weer om te ondersteunen.  

Wilt u het instituut ook bezoeken, neem dan contact op met het secretariaat.  
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