
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN HET HLID Zoetermeer, oktober 2020 

 

 

Beste Vrienden van het HLID, 

 

Onze nieuwsbrief van 31 augustus jl. was optimistisch. De Jordaanse regering 

had de strenge coronabeperkingen versoepeld en de scholen gingen eind 

augustus weer open. 

Maar begin september ging het aantal besmettingen plotseling sterk omhoog. 

Vooral scholen leken een bron van infectie. Uit de cijfers bleken ten minste 150 

leerlingen en bijna 100 leerkrachten getroffen door het virus. Daarom beval het 

Jordaanse Ministerie van Onderwijs begrijpelijkerwijs dat de scholen half 

september weer moesten sluiten.  

 

Dit gold ook voor het HLID. Alle studenten, inclusief de doofblinden, gingen weer 

naar huis. Tot nader order mogen alleen medewerkers op het instituut wonen 

en werken. Dit was en is heel moeilijk voor alle betrokkenen. Ouders, die weer 

mochten werken, hadden gehoopt dat de tijd van lockdown voorbij was en dat 

hun kinderen weer toegang kregen tot onderwijs op school. Het instituut en de 

school is voor veel kinderen een soort tweede thuis en daarom zijn ook zij erg 

verdrietig. 

 

Onderwijs op afstand 



 
 
 
 

 

 

 

Het HLID is nu echter beter voorbereid op de schoolsluiting. Laptops en 

internettoegang werden georganiseerd voor kinderen van wie de gezinnen het 

zich niet kunnen veroorloven. Op deze manier hebben alle leerlingen toegang 

tot het nieuwe afstandsonderwijs. Voor elk onderwerp en voor elke klas zijn door 

de leerkrachten video's voorbereid, die naar de kinderen worden verzonden. In 

vergelijking met de eerste lockdown kan veel uitgebreider materiaal worden 

verstrekt en kan digitaal onderwijs regelmatiger plaatsvinden. 

 

Ook op de afdeling 

doofblinden werden 

de medewerkers 

opgeleid in 

afstandsonderwijs. 

De individuele 

studenten kunnen de 

opgenomen 

berichten natuurlijk 

niet zelf volgen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 

Daarom heeft het instituut ouders en familieleden van de doofblinden 

opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en hen het lesmateriaal 

toegestuurd, waaronder lessen voor brailleschrift en fysiotherapeutische 

oefeningen. Dat laatste is voor veel studenten belangrijk. Sommige 

doofblinden lijden aan spierproblemen en velen van hen bewegen toch al 

weinig.  

 

 

 

 

Beroepsopleiding 

 

Dankzij de verschillende beroepsopleidingen heeft het instituut de mogelijkheid 

om een eigen winkel op het HLID-terrein te runnen. Er worden onder andere 

tapijten, houten dozen, stoelen, aardewerk en tassen verkocht. 

 

 

 

  

  

  

  



 
 
 
 

 

Aan het begin van elk nieuw schooljaar stellen de verantwoordelijke docenten 

een soort verkoopplan op. Er wordt besproken wat ze dat jaar in de winkel willen 

aanbieden. Als studenten een goed idee hebben en bijvoorbeeld zelf een ontwerp 

voor een tapijt maken, bestaat de kans dat dit patroon in de winkel wordt 

aangeboden. De individuele studenten zijn dan met recht bijzonder trots dat hun 

werk in de verkoop is gekomen.  

 

 

Huishoudelijke kleuters 

 

Er is ook nieuws van de 

kleintjes op het HLID. De 

kleuters ontwikkelden een 

verrassend grote interesse 

in het helpen in de 

huishouding. 

Ze wilden de oudere 

studenten nabootsen en 

ook werken zoals zij. 

De jongste leerlingen 

mochten daarom helpen met tafeldekken, afval ophalen of opruimen. Het werk 

was zo leuk voor de 4- tot 7-jarigen dat klassieke spelletjes zoals zakdoekje 

leggen of verstoppertje vaak achterwege bleven. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Fietsen voor de doofblinden 

 

Zoals al genoemd hebben sommige doofblinden spierproblemen. Vooral lopen 

veroorzaakt problemen omdat de beenspieren minder goed getraind zijn. Dit 

komt omdat doofblinde kinderen niet - net als ziende kinderen – uit zichzelf 

proberen te gaan lopen. Ze leren dit meestal later met behulp van verzorgers. 

Om de kinderen die met deze spierproblemen kampen te helpen, zijn er speciale 

fietsen ontwikkeld waarop de verzorgers kunnen meerijden. 

Zo kunnen de doofblinden tijdens het rijden hun benen trainen. Door de rijwind 

voelen ze dat ze door hun eigen spierkracht bewegen. Omdat een deel van de 

oude fietsen kapot was, werden twee nieuwe gekocht. Deze worden met de 

handen aangedreven. Men merkt dat de doofblinden duidelijk genieten van het 

"fietsen". 

 

 

En verder ….. 

 

Het is heel jammer dat het instituut tijdelijk weer gesloten is. In de drie weken 

dat de school open was zijn er veel positieve dingen gebeurd. Er was zichtbaar 

grote opluchting en blijdschap bij de kinderen en het personeel toen de deuren 

van het instituut na de zomervakantie weer opengingen. 

 

Gelukkig krijgen de leerlingen nu dagelijks en ook beter onderwijs op afstand. 

Dit kan echter niet het persoonlijk contact vervangen en is slechts een 

noodoplossing. We kunnen alleen maar hopen dat we de corona-pandemie snel 

zullen overwinnen en terug kunnen keren naar de gebruikelijke gebeurtenissen 

van de dag. 

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 

 

Ook nu, nu veel mensen lijden onder de economische en gezondheidsgevolgen 

van de corona-crisis, is God met ons en houdt Hij Zijn beschermende hand over 

ons. Dit geeft hoop, ook voor de toekomst van HLID! 

 

Wij denken in deze tijd ook aan de naasten en alle vrienden van Br. Andrew nu 

zij hem zo plotseling moeten missen. Dat God hen kracht en zegen mag geven 

op de weg die voor hen ligt.  

 

Dank voor al uw steun in de afgelopen maanden. Wij wensen u het allerbeste en 

hopen dat u gezond blijft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne, Ria, Aleidus en Heleen, 

Bestuur van de Stichting Vrienden van het HLID.  

 

 

 

 

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  


