
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN HET HLID Zoetermeer, december 2020 

 

 

Beste Vrienden van het HLID, 

 
In deze moeilijke decembermaand, met een Kerst die niet zal verlopen zoals we 

gehoopt hadden, vragen wij uw aandacht voor de dove en doofblinde kinderen 

op het Holy Land Institute for the Deaf. De scholen in Nederland zijn nu voor 
enkele weken dicht, maar in Jordanië zijn ze al vanaf eind september gesloten 

en krijgen de leerlingen op afstand les via internet. 

 

De docenten hebben de lessen verder ontwikkeld en ze worden regelmatig 
gegeven, maar het persoonlijke contact wordt erg gemist. Een belangrijk punt 

van het school- en internaatsleven in Salt zijn namelijk de persoonlijke relaties 
en de solidariteit die daaruit voortkomt. Je helpt elkaar met schoolwerk, houdt 

je klasgenoten in de gaten en kunt elkaar op allerlei gebied ondersteunen. 

 

 
 

Nieuwe leerlingen en enkele van vorig jaar die in september vol 
verwachting naar school kwamen 

 
Dit maakt het meestal veel gemakkelijker voor nieuwe studenten om in hun 

nieuwe omgeving te wennen. Voor de 15 leerlingen die dit schooljaar zijn 
gestart, is het door het thuisonderwijs moeilijk om goede contacten te leggen 

en nieuwe vrienden te maken. 
 

 



 
 
 
 

 

Niet alleen het HLID lijdt aan de invloed die de pandemie heeft, maar alle 

gebieden van de samenleving in Jordanië voelen dit sterk. Hoewel de beslissing 
werd genomen om de parlementsverkiezingen zoals gepland in november te 

houden, was er de daaropvolgende week een landelijke avondklok om 
eventuele vieringen of bijeenkomsten te voorkomen. 

 

 
 

De Jordaanse premier bij de parlementsverkiezingen. Een geverfde wijsvinger moet 
voorkomen dat een tweede keer wordt gestemd.  

 

Ook restaurants, straatmarkten en moskeeën zijn vaak gesloten of alleen 
onder strikte voorwaarden geopend. Zo hoopt men dat de huidige 

coronagevallen, die volgens officiële cijfers op dit moment zijn gestegen tot 
bijna 150.000, niet verder stijgen. De Jordaanse regering zag zich zelfs 

genoodzaakt om in een toespraak op televisie te dreigen met gevangenisstraf 
voor degenen die deze regels opzettelijk negeren. 

De zorgen van de politici en de Jordaanse koning zijn groot en er is vrees voor 

nog verdere lockdown-maatregelen. Hoewel er hulp was voor het gezondheids-
systeem, onder meer van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie, staat 

de medische zorg in het land nog steeds onder grote druk. Dat geldt ook voor 
de Jordaanse economie, die als gevolg van de maatregelen is ingestort en met 

hulpbetalingen weer opgebouwd zal worden. De middelen die hiervoor 
beschikbaar zijn, zijn echter beperkt. 

 
Voor de voorbereiding van lesmateriaal en bijscholing van de medewerkers zijn 

in ieder geval de medewerkers regelmatig op het HLID. Op deze manier 
kunnen, in deze kleinere kring, persoonlijke relaties worden opgebouwd en is 

er soms tijd voor gesprekken waar normaal in het hectische leven van alledag 
geen ruimte voor is. 

Directeur Father Luay neemt bijvoorbeeld extra tijd voor de zorgen van de 
werknemers om zo een idee te krijgen van wat het personeel momenteel 

bezighoudt. Dit is een kleine troost, nu de leerlingen niet op school zijn. De 

huidige moeilijke situatie biedt ook een kans om samen verder te groeien. 



 
 
 
 

 

 
 

Father Luay en een deel van de stafleden 

 

We zouden willen dat we u meer konden vertellen over de kinderen en hun 

ontwikkeling, maar de pandemie vraagt nog steeds geduld van ons allemaal. 
In deze brief hebben we geprobeerd de huidige situatie op het instituut en in 

Jordanië te schetsen. We zouden het fijn vinden als u de verschillende zorgen 
in uw gebed wilt meenemen. 

 
In deze tijd denken wij ook aan de naasten en vrienden van Br. Andrew nu zij 

hem zo plotseling moeten missen. We wensen allen die het afgelopen jaar een 
dierbare verloren hebben Gods kracht en zegen toe op de weg die voor hen 

ligt. 
 

Dankbaar zijn we voor al uw steun voor het Holy Land Institute for the Deaf in 
de afgelopen maanden! Uw betrokkenheid is van grote waarde voor staf, 

medewerkers, leerkrachten en leerlingen op het HLID. 

 

Tot slot wensen we u gezegende Kerstdagen en een gezond en goed 2021! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne, Ria, Aleidus en Heleen, 

Bestuur van de Stichting Vrienden van het HLID 
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