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SCHOOL
Aan het eind van het vorige schooljaar zijn de
leerlingen uitgezwaaid met een prachtig
overgangsfeest Er is afscheid genomen van zes
leerlingen die wel hun schooldiploma, maar
helaas niet het staatsexamen gehaald hebben.
Zoals alles in deze wereld een tijd heeft, was er
aan het eind van de zomer de tijd om weer met
de school te beginnen. Het is de tijd waar
ouders naar uitkijken maar die veel leerlingen
betreuren. Na veel voorbereiding om de school
klaar te maken voor de ontvangst van de
leerlingen, waren we blij hen weer welkom te
heten in hun tweede thuis, terug bij hun tweede
familie.

Afscheid van de oudste leerlingen

Het was hartverwarmend te zien hoe
enthousiast de leerlingen waren om
terug te zijn op school en hoe blij ze
waren hun vrienden en docenten
weer te zien. Om de leerlingen op
gepaste wijze welkom te heten
hielden we een open dag vol
festiviteiten. Er werden allerlei
spelletjes gedaan, natuurlijk met
prijzen voor iedereen die meedeed.
Er waren ook enkele stripfiguren die
met de jongste leerlingen speelden.
Het belangrijkste was dat de
kinderen samen een geweldige tijd
hadden en zich amuseerden. We zijn
dankbaar dat de studenten veilig zijn
teruggekomen en we hopen op moed en doorzettingsvermogen zodat het voor hen een
succesvol studiejaar wordt.
Er was ook een verjaardagsfeest voor alle
leerlingen die jarig waren in de vakantiemaanden. Dit feest werd gevierd met een
heerlijke maaltijd, gevolgd door spelletjes
voor de kinderen van verschillende
leeftijden. Ook kregen de kinderen die hun
verjaardag vierden cadeautjes. Tenslotte
hielp iedereen om alle kaarsjes op de
taarten uit te blazen. Deze activiteiten
worden bekostigd uit het Kinderfonds,
waaraan vele donateurs een bijdrage
leveren.
2

Aan het begin van dit schooljaar hebben we ook
enkele nieuwe leerlingen welkom geheten in de
schoolfamilie. Het zijn: Majd, 7 jaar, Hussein, 8
jaar, Mohammed, 9 jaar, Tayma, 10 jaar, Walied,
11 jaar, Soendos, Issa en Mayada van 12 jaar en
Rafa’a, die al 13 jaar is. Ze zijn van harte
welkom in onze familie en we hopen dat ze zich
snel thuis mogen voelen en mogen profiteren van
hun leven bij ons.
Ook in de staf op het instituut hebben zich wat
wijzigingen voorgedaan. Er zijn enkele nieuwe
stafleden en sommigen hebben een andere taak
gekregen. Zo is Ahlam niet langer
verantwoordelijk voor het internaat, maar uitsluitend voor de afdeling Gebarentaal. Ze
geeft cursussen aan docenten uit Irak en op het Kings College. Ze is erg blij met deze
taakverlichting.
Gaith en Mahmoud, twee jonge mannen die hun opleiding op het instituut hebben
afgerond, zijn nu verantwoordelijk voor het jongensinternaat en voor de kinderen
buiten schooltijd en tijdens de maaltijden.
BEROEPSOPLEIDING
In de beroepsopleidingsafdeling trainen we onze leerlingen
in vakken die voorbereiden om productieve leden van de
samenleving te worden. Deze maand zijn we vooral blij
voor de hernieuwde opleiding van de studenten om het
kappersdiploma te halen.
Met het naderen van de winter is de afdeling ook druk
bezig met onderhoud van de gebouwen om ervoor te
zorgen dat de studenten het warm blijven houden in de
komende winter.
Het ‘Dine and Sign Café’
loopt goed en we zijn blij voor de voortgang ter
plaatse. Het aantal bezoekers aan het café neemt toe
en het wordt er steeds drukker. Toeristen die een
stadswandeling maken, komen op het terras een kopje
koffie drinken Het café heeft ook aan bekendheid
gewonnen doordat er een aflevering van ‘Ahlan ya
Semsem’, het Arabische Sesamstraat, is opgenomen.
Bovendien is de eerste kookcursus die er gehouden is,
beëindigd en hebben de deelnemers met hulp van het
instituut een baan gevonden. Zo beantwoordt de
cursus aan het gestelde doel. Inmiddels is er een
nieuwe cursus begonnen.

De cursus koken en culinair gastheerschap
wordt nu gevolgd door acht dove jonge
vrouwen. Vier van hen rondden afgelopen
zomer hun schoolopleiding af op het HLID.
We hopen dat deze cursus ook voor hen zal
leiden tot een toekomst in de horeca waar
ze met veel plezier zullen werken.
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STRIDE
In samenwerking met het centrum in
Irak heeft de STRIDE-afdeling de
cursussen en trainingen voor docenten
voor doven in Irak voortgezet.
Momenteel worden de vervolgcursussen
hier op het instituut gehouden. Aan de
eerste cursus namen twaalf dove
leerkrachten deel. Eind november namen
wij afscheid van hen en verwelkomden
we de deelnemers aan de tweede
vervolgcursus. Ook dat waren dove
docenten voor Doven, deze keer uit
Koerdistan.
RELATIES
Er zijn steeds hechtere relaties van het instituut
met mensen over de hele wereld. Afgelopen
maanden kwam er bezoek vanuit kerken in
Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten. Alle groepen waren blij te zien hoe hier op
het instituut gewerkt wordt en zij verzekerden ons
dat ze voor ons blijven bidden.
Met vertegenwoordigers van de ‘American Friends
of the Episcopal Diocese of Jerusalem’ (AFEDJ)
hadden we besprekingen over hoe zij ons in de
toekomst zouden kunnen helpen.
Ook met vertegenwoordigers van het Duitse
‘Brot für die Welt’ bespraken we hoe we in de
toekomst kunnen samenwerken.
Naast deze organisaties zijn er vele mensen in
de wereld die ons steunen, met organisaties
van Vrienden van het HLID in Japan,
Zwitserland, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.
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.
Met vriendelijke groet,

Father Luay R. Haddad,
Directeur

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

www.holyland-deaf .org
inf o@vriendenvanhetHLID.nl
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Maak uw gift over op:
Bankrekeningnr.
NL58INGB0000715515
t.n.v. Vrienden van het HLID
te Zoetermeer

