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SCHOOL GESLOTEN
In verband met het corona-virus is de school
sinds maandagmiddag 16 maart gesloten en
zijn alle leerlingen naar huis gegaan. De
sluiting duurt zeker twee weken, misschien
langer. Net als in Nederland ligt in Jordanië
het openbare leven volledig stil.
Waar mogelijk krijgen de leerlingen
binnenkort onderwijs op afstand, zodat ze
thuis kunnen leren. De Hoge Raad voor de
Rechten van Mensen met een Beperking doet
er alles aan om dit voor elkaar te krijgen.
Het schoolplein ligt er verlaten bij

PROEFWERKWEKEN
Voordat het corona-virus zijn intrede
deed, was het tijd voor het
beoordelen van de vorderingen van
de leerlingen, zodat ze de opleiding
kunnen krijgen die bij ze past.
Proefwerkweken zijn altijd tijden van
spanning voor iedereen; spannend
voor de docenten, voor de
internaats-leiding, maar vooral
spannend voor de leerlingen.
Fr. Luay en Mrs. Imaan, hoofd van de school, spreken de
leerlingen moed in voordat ze beginnen

SCHAAKWEDSTRIJD
Een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding is
schaken. Er is zelfs een heuse
schaakwedstrijd georganiseerd. In vier
rondes streden leerlingen, leerkrachten en
medewerkers om het kampioenschap.
Leerlingen bleken de beste schakers te zijn,
want het goud, zilver en brons was voor
Mohammed, Hamza en Moatassem.

MOEDERDAG
In Jordanië wordt Moederdag altijd aan het
begin van de lente gevierd. Daarom hebben
de leerlingen mooie knutselwerken gemaakt.
Niet voor hun moeders, maar voor de
leraressen als blijk van liefde en waardering.

INTERNAAT
Een van de uitdagingen van het
internaat is dat de kinderen jarig zijn
terwijl ze ver van thuis zijn. Daarom
zorgen we er voor dat ieder kind op die
dag wat speciale aandacht krijgt, en
houden we regelmatig een
verjaardagsfeest. Deze keer wat het
voor de jarigen van de maanden
oktober t/m januari. Het was een
vrolijke tijd met spelletjes en speciaal
eten en lekkere toetjes.

BUITENDIENST
Veel waardering is er voor onze medewerkers en
vrijwilligers die in de vluchtelingenkampen Za’atari
en Azraq werken. Ondanks het vele heen en weer
reizen elke dag en het slechte weer dat we gehad
hebben doen ze hun werk steeds met plezier en
volle inzet. Tijdens de Internationale Dag voor
Mensen met Beperkingen hielden we in het centrum
in Azraq een serie activiteiten voor kinderen met
geestelijke beperking.

STRIDE
Al meer dan 30 jaar is Mr. Samir
werkzaam op het HLID. Hij was er
verantwoordelijk voor het
onderwijsprogramma. Dit deel van zijn
taak heeft hij overgedragen aan Mrs.
Imaan, het hoofd van de school.
Als enig instituut is het HLID erkend
door de Iraakse regering om docenten
te trainen voor de doven in hun land.
Dit is Mr. Samirs taak. Hij heeft er in
februari twee trainingssessies gegeven
over het voordeel van het combineren
van theoretisch onderwijs en praktisch
beroepsonderwijs in het lesgeven aan doven. We zijn dankbaar dat Mr. Samir na deze
trainingen weer veilig is teruggekeerd.

DINE & SIGN
Het Dine & Sign cafetaria ontving bezoek van de Britse
Ambassade in Jordanië. Ze waren verheugd te zien hoe
het historische ‘Oude Engelse Ziekenhuis’
gerestaureerd is en nu gebruikt wordt in dienst van de
gemeenschap, en vooral van de Dove gemeenschap.
Ook de vereniging van reis- en toeristenagentschappen
in Jordanië bezocht Dine & Sign, samen met de ‘Salt
Development Corporation’. We hopen dat hierdoor
meer toeristen het cafetaria zullen bezoeken, als de
nu heersende epidemie voorbij is.

NIEUWE BISSCHOP
Het Episcopale Diocees van Jerusalem, waar ook
het HLID onder valt, heeft een nieuwe bisschop
gekozen: deken Hosam Naoum. Na een periode als
assistent-bisschop zal hij het diocees leiden in ons
volgen van Jezus Christus.
Een delegatie van het Instituut, bestaande uit dove
en doofblinde leerlingen, stafleden en docenten,
nam deel aan de verwelkoming van hem bij zijn
eerste bezoek aan Jordanië.

TENSLOTTE
Hartelijke dank voor alle financiële steun die we maandelijks ontvangen in de vorm van
algemene donaties en bijdrages voor uw sponsorkind! Uw bijdrage blijft van
onschatbare waarde voor de toekomst van de leerlingen op het instituut.
We vragen u om te bidden voor de leerlingen en hun veiligheid nu ze thuis zijn bij hun
ouders en familie. We vragen uw gebed voor de wereld in het algemeen. Moge onze
Grote Genezer zijn genade aan allen betuigen!
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