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NIEUWSBRIEF VAN HET HLID  Zoetermeer, maart 2021 
 

Terug naar het dagelijkse schoolleven 
 
Beste vrienden en supporters,  
 
We hopen dat u het nieuwe jaar goed en 

vooral gezond bent begonnen. Nadat de 
school, op een paar weken in september 2020 
na, sinds 16 maart 2020 gesloten was, is ze 

nu eindelijk weer open. Op 12 februari 
kwamen de eerste kinderen terug. 

Alhamdulillah - God zij dank! 
 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben 

gemeld, is de lange tijd thuis, weg van 
vrienden en andere dove mensen, erg moeilijk 

voor veel kinderen. Daarom zijn we verheugd 
dat voor de leerlingen de normale 
schoolactiviteiten en het dagelijkse 

internaatsleven in Salt terugkeren. 
De kinderen in Jordanië zullen echter met 

dezelfde moeilijkheden te maken krijgen die 
wij in Nederland kennen. De lange tijd 
afstandsonderwijs is niet vergelijkbaar met 

face-to-face onderwijs. Dit probleem is groter 
voor dove mensen die nóg dringender direct 

contact met leraren en vrienden nodig hebben. De studenten zijn veel vergeten in de lange 
lock-downperiode en zullen veel moeten herhalen. 
De situatie is vooral voor de kinderen met leermoeilijkheden zwaar. Ze dreigen nog verder 

achterop te raken en hebben nu speciale ondersteuning nodig om weer in het ritme te 
komen. De terugkeer naar school is voor hen zeker heel belangrijk. 

 
 
In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van wat er de afgelopen weken op 

het instituut gebeurde. 
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Welkomstgeschenken 

 
Om ervoor te zorgen dat de studenten zich bij 

terugkeer in het instituut weer thuis voelen, heeft 
directrice Imam Dababneh voor elk kind een eigen 
welkomstpakket samengesteld. Na zo'n lange tijd 

thuis is het wennen aan het leven op school en in 
het internaat en vooral voor de jongere kinderen 

is het een uitdaging. De kleine cadeautjes 
toverden bij veel kinderen een glimlach op het 
gezicht en waren een warm welkom!  

 

 
 

 
 
 

 
 

Model van het instituut 
 
Tijdens de lock-down-

periode bouwden 
werkplaats-

medewerkers een 
replica van het 
instituut. Heel 

opmerkelijk zijn de vele 
details. De oud-

studenten Mahmoud, 
Salah en Ghaith hebben 
veel tijd in het model 

gestoken.  
Dit project toont de 

ongelooflijke, 
ruimtelijke 

verbeeldingskracht van 
Doven en hun gevoel 
voor gebouwen en design. De goede cijfers en de interesse in geometrie zijn geen toeval. 

Velen willen later architect worden 
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De school begint in het vluchtelingenkamp Al-Azraq 

 
Ook in het vluchtelingenkamp Al-Azraq 

kunnen de lessen opnieuw beginnen. 
De dove kinderen gaan nu weer naar 
school na maanden in hun tenten te 

hebben doorgebracht. Voor hen is dit 
een plek om uit het monotone leven in 

het kamp te ontsnappen. De school 
geeft hun een beetje perspectief voor 
de toekomst en de mogelijkheid om 

vrienden te maken en in contact te 
komen met andere Doven. Omdat hun 

eigen ouders vaak geen gebarentaal 
kennen, kunnen de leerlingen eindelijk 
weer een goed gesprek voeren!  

  
 

 
 
 
Met dank aan de sponsors! 

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Die blijft enorm belangrijk voor de 
kinderen en het instituut! 

Helaas is het de laatste tijd niet eenvoudig geweest om voldoende informatie over uw 
gesponsorde kind te krijgen. Jordanië is een van de landen die wereldwijd het zwaarst 
getroffen zijn door de corona-pandemie. Vanwege onvoldoende medische capaciteit werden 

zeer strenge lock-downmaatregelen voorgeschreven. Als gevolg daarvan bevindt het land 
zich momenteel in een economische crisis. Volgens de Jordaanse Kamer van Koophandel 

heeft de economie van het land $ 100 miljoen per dag verloren als gevolg van de 
sluitingen. Veel huishoudens zijn al hun inkomen kwijt. De opening van scholen en winkels 
is nu onvermijdelijk om verergering van de economische crisis te voorkomen. 

 
In de tijd dat het uitgaansverbod gold was het voor de medewerkers van het instituut 

moeilijk contact met de kinderen te onderhouden. Persoonlijk contact met de sponsors was 
helaas niet mogelijk. Nu de kinderen terug zijn op school hopen we dat we u spoedig weer 
nieuws over uw sponsorkind kunnen laten weten. 
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Indrukken van de heropende school 
 
Het is goed om te zien dat er weer leven is op het schoolplein, dat er in de huiskamers 

 weer wordt gespeeld en dat alle plekken in de eetzaal weer bezet zijn. 
 

 

 
 

 

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  

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Bergwerf, secretaris   Aleidus Aalderink, penningmeester  

Ria Lammers, sponsorsecretaresse  Heleen van Toor, bestuurslid 


