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NIEUWSBRIEF VAN HET HLID
Beste vrienden en supporters,
In Jordanië zijn, net als in Europa, de besmettingscijfers in maart omhooggeschoten en de school
moest kort na de herstart opnieuw sluiten. Er
kwamen strengere regels voor het openbare leven.
Ook moest weer gebruik gemaakt worden van de
digitale mogelijkheden om contact met de leerlingen
te onderhouden. Alle medewerkers in Salt hebben
geweldig werk geleverd en er het beste van
gemaakt.

Gelukkig zijn inmiddels de
schoolactiviteiten hervat! De kinderen zijn
weer terug op school. Ook al hangt de
verdere gang van zaken sterk af van de
ontwikkeling van het aantal besmettingen,
deze nieuwe start geeft hoop. De borden
en informatieposters over hygiëneregels
staan klaar, zoals de foto's op deze pagina
laten zien.
Zelfs de ietwat rommelige maand maart
kende achteraf een paar hoogtepunten.
Ondanks de moeilijke omstandigheden
slaagden de medewerkers erin om dingen
voor te bereiden. Dit is het fundament
waarop ze nu verder kunnen gaan.

Vreugde om opnieuw op
te starten
Toen de leerlingen na vele
maanden thuiswerken weer
op school kwamen was de
vreugde enorm en werden
de speelmogelijkheden ter
plaatse uitgebreid
geprobeerd.

Dat onder bepaalde
omstandigheden een masker
gedragen moet worden drukt
de stemming nauwelijks.
Of het nu voetballen was,
schommelen of Uno spelen - de
kinderen genoten enorm van
het weer samenzijn.

Internationale Vrouwendag en
Moederdag
Het schoolgebouw werd prachtig
versierd voor Internationale
Vrouwendag op 8 maart, waarmee de
aandacht werd gevestigd op een
belangrijk onderwerp. Op de foto van
de hoofdingang van de school hebben
de docenten laten zien dat ze dit een
belangrijke dag vinden.

Bijna twee weken later
(op 21 maart) werd in
Jordanië Moederdag gevierd.
Deze keer werd daar veel
voor geknutseld op de
doofblindenafdeling.

Father Luay bezoekt doofblindenafdeling

Father Luay, de directeur, besteedde op een middag veel tijd aan de doofblinde
kinderen en maakte met elk kind afzonderlijk contact. Hij had ook voor elk kind
wat lekkers meegebracht, dat natuurlijk goed werd ontvangen.
Nadat hij met de kinderen speelde en met hen sprak in gebarentaal, informeerde
hij ook bij de leerkrachten over hun welzijn en voortgang.
Reinigen en desinfecteren
Na een flinke verslechtering van de pandemische
situatie moest het instituut worden gesloten om
iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

Conform de regelgeving is daarna alles zeer
grondig schoongemaakt, zodat besmettingen
op school en het internaat worden
voorkomen. De medewerkers hebben dit
belangrijke werk geduldig opgepakt waardoor
de hygiënestandaard op het instituut op een
hoog niveau ligt. Zo konden de kinderen weer
veilig terugkomen.

Afstandsonderwijs
Terwijl de leerlingen over
heel Jordanië verspreid
waren, was het de taak van
de docenten om hen zo
goed mogelijk via internet
te bereiken. Ze zorgden
ervoor dat hun
gezichtsuitdrukkingen en
gebaren in digitale vorm zo
duidelijk mogelijk werden
gefilmd om begrepen te
worden. Hoe een docent de
letters en hun
mondbewegingen de
leerlingen aanleert, is te
zien op de foto’s op deze
pagina.
Ook op de kleuterschool zetten de leerkrachten zich in om
spannende verhalen te vertellen of ideeën voor spelletjes te
bedenken.
Voor de doofblinde leerlingen was het vooral belangrijk om
het contact met de ouders te onderhouden, aangezien de
families nodig zijn als verzorgers en voor de communicatie
die in vierhandengebarentaal plaatsvindt. Dit werd mede
mogelijk gemaakt dankzij de beschikbare
videotoepassingen.

Bijscholing voor leerkrachten
Terwijl de leerlingen thuis waren, gebruikten
de leraren de tijd ook om docenten van
andere scholen kennis bij te brengen over
het omgaan met Doven en doofblinden. Ze
lieten de klaslokalen en materialen die op
school beschikbaar waren zien. Ook wijdden
ze zich onder meer aan het Arabische Lorm/vingeralfabet dat vier jaar geleden door
docente Asma werd ontwikkeld. Inmiddels is
ze doorgegroeid naar de functie van hoofd
van de doofblindenafdeling en blinkt ze ook
uit in het praktisch overbrengen van haar
ervaringen en ideeën naar anderen.
Directeur Father Luay investeerde ook veel
tijd om zijn kennis te delen met de
deelnemers, van wie sommigen lange
afstanden hadden afgelegd.
Het was tenslotte een mooi moment waarop
aan het eind certificaten van succesvolle
deelname werden uitgereikt.
Op deze manier is het mogelijk om meer
mensen met Doven en doofblinden te leren
omgaan, zodat ook op andere gebieden hulp geboden kan worden.

Jarige leerlingen
Omdat we het belangrijk vinden om je kennis te laten maken met de studenten,
hebben we een pagina gewijd aan de jarigen. We wensen je veel plezier met het
bekijken van dit overzicht!

Btoul
21 februari

Mohammed
23 februari

Riem

Ali

25 februari

Aus

3 maart

4 maart

Arwa
14 maart

Abdel Rahman
11 maart

Joed
19 maart

Suraqa

25 februari

Ahmed
28 maart

Jawad
16 maart

Mo’adh
29 maart

Mohammed
1 april

Hulp voor vluchtelingen in Jordanië
Het instituut organiseert ook hulp
buiten de schoolgrenzen in de
vluchtelingenkampen in Jordanië. Er
zijn momenteel centra in Za’atari en
Azraq. Hiervan ontvingen we foto's van
hoe gehoortesten kunnen worden
uitgevoerd bij kinderen met
gehoorverlies en er naar mogelijke
oplossingen wordt gezocht. Daarbij
werden hoortoestellen uitgedeeld en
werd verdere hulp geboden door
middel van advies of schoolaanbiedingen.
Opdat er altijd een glimlach naar de kampen wordt gebracht, gaan de
medewerkers daar tot het uiterste en is het fijn dat er enkele successen zijn.

Namens alle leerlingen en medewerkers op het HLID danken we u allen voor uw
trouwe steun en gebed!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Bergwerf, secretaris
Ria Lammers, sponsorsecretaresse
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