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NIEUWSBRIEF – NIEUWS UIT SALT! 

November 2018 

 

Lieve Vrienden van het HLID, 

 

Na een lange, warme zomer en herfst hebben we veel nieuws uit Salt! 

 

In oktober zijn onze bestuursleden Ria Lammers en Yvonne Bergwerf naar Jordanië 

geweest, waar zij beiden enkele weken doorbrachten op het HLID. 

De ontvangst door zowel kinderen als Father Luay en overige staf was hartverwarmend. 

Het was, net als voorgaande keren, een thuiskomen op dit instituut waar al meer dan 50 

jaar dove kinderen en sinds 15 jaar doofblinde kinderen in liefde worden opgevangen en 

onderwezen. 

 

Sinds dit jaar is Father Luay 

directeur van het instituut. Hij is 

Jordaniër en zelf afkomstig uit 

Salt. Vele jaren was hij de pastor 

van de Anglicaanse gemeente van 

Salt en lid van het bestuur van het 

HLID. Fr. Luay is een vriendelijk 

man, die Gods liefde wil laten zien 

door zijn handelen. Hij zoekt veel 

contact met de kinderen en 

stafleden om hen te leren kennen. 

Vooral door contacten met de 

kinderen leert hij de gebarentaal, 

die de kinderen hem graag 

voordoen. De afdelingshoofden 

hebben meer eigen verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd gaat Fr. Luay vaak naar de 

afdelingen om te zien hoe er wordt gewerkt en om door gesprekken te zorgen voor 

verhoging van de kwaliteit. 

 

Naast Fr. Luay is Fr. Wadie een nieuw gezicht. Hij is een jonge Anglicaanse pastor die op 

het instituut woont en daar zowel als in Salt als pastor werkzaam is. Hij zet zich vooral in 

voor de jongeren in het internaat, kent inmiddels alle kinderen en de gebarentaal. Ook is 

hij bezig met voorbereidingen voor het weer houden van geestelijke samenkomsten. 

 

Als nieuw hoofd van de beroepsopleiding is de christelijke Albert aangesteld. Hij zorgt er, 

samen met Samira, voor dat de jongens en meisjes met plezier leren en heeft goed 

contact met de medewerkers. 

 

Ook in het internaat zijn nieuwe gezichten. Samar, die voorheen in de 

doofblindenafdeling werkte, is samen met Sheima, de oudere zus van twee leerlinges, 

verantwoordelijk voor de meisjes en kleine jongens. Bij de grotere jongens zijn drie 

jonge mannen van de Baptistengemeente aangesteld als verzorgers. De continuïteit is 

gewaarborgd door de eindverantwoordelijken Ahlam, Ala’ en Asma. 

 

In de doofblindenafdeling is Khadijeh, samen met Asma verantwoordelijk voor de zorg 

voor 13 kinderen. Naast de 13 onderwijskrachten, voor iedere leerling een, zijn er drie 

verzorgsters voor de nacht. 
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In deze weken hebben we ook Gerhard, een bestuurslid van de Zwitserse Vrienden van 

het HLID, ontmoet en met elkaar van alles meegemaakt. We zullen in de toekomst nauw 

contact houden met de Zwitserse vereniging en samen ons blijven inzetten voor de 

kinderen in Salt. 

 

Het was verheugend te zien hoe Fr.Luay in het afgelopen halfjaar zijn taak heeft 

opgenomen en hoe hij Gods liefde overstraalt naar de kinderen. Veel van zijn plannen 

zijn nog in ontwikkeling, maar wij hebben alle vertrouwen in een goede toekomst voor 

het HLID en alle daar verblijvende kinderen en medewerkers. 

 

Wij zijn erg dankbaar voor alles wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd en mogelijk is 

gemaakt door uw voortdurende steun. 

Tegelijkertijd vragen wij u om uw blijvende ondersteuning, financieel en door gebed. Dan 

krijgen de kinderen en jongeren bij het HLID ook in de toekomst goed onderwijs en 

liefdevolle opvang!  

 

Namens het bestuur van de Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf. 

 

Ria Lammers en Yvonne Bergwerf 

 

 

 


