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2 Korintiërs 9:6
Beste Vrienden,
Met de Nieuwsbrief proberen we U op de hoogte te houden van evenementen op het
instituut, blijde en verdrietige gelegenheden en nieuws over kinderen en medewerkers.
Ook in deze verkorte Nieuwsbrief willen we U een indruk geven over wat het instituut nu
eigenlijk IS, en HOE het functioneert.
Het tweede gedeelte wordt gevormd door het jaarlijkse of twee-jaarlijkse zakelijke rapport. Donor-organisaties en bedrijven vragen om zulke rapporten, die hen een inzicht
geven in WAT we doen. Ze krijgen ook inzage in de gecontroleerde boekhouding om
zich ervan te overtuigen, dat hun steun goed en wijs besteed wordt. Meldt U zich even
als U geinteresseerd bent, dan sturen we U een abstract.
In mijn persoonlijke brief willen we graag het WAAROM met U delen. Kinderen en medewerkers willen U – trouwe sponsors en
vrienden - vertellen over onze moeiten en
problemen, zowel als de vele activiteiten die
ons druk bezig houden. We mogen dan soms
verdrietig zijn als het niet gaat zoals we hopen, of blij als succes ons toelacht, maar we
zijn wel altijd geweldig dankbaar voor Gods
rijke zegen.
Op hun manier vormen Obaidah en Issa een
prachtige illustratie. Obaidah leert om te geven, en zijn vaardigheden - zijn denken en
het medeleven van zijn hart - te delen. Die
St. Lukas Kapel voor Doven, SALT
maken van hem een kostbare vriend en hulp
voor Issa. Op zijn beurt deelt Issa zijn kwetsbaarheid, en alhoewel wat hij te geven heeft
weinig lijkt, heeft het een grote positieve invloed gehad op Obaidah.
Hetzelfde zou ik kunnen zeggen over de Doofblinden-afdeling. Zijn wij een zegen voor
de 11 kinderen en 2 volwassenen? Zijn zij ons tot zegen? Dagen wij hen uit of zijn zij
een uitdaging voor ons? Wie helpt wie? Of helpen we gewoon elkaar?
Ik heb het idee dat in deze richting antwoorden liggen op de grote vraag van “handicap”
en van Gods grote genade voor ons allen!
Met de beste zegenwensen, namens kinderen en medewerkers,

Broeder Andrew.

Deafinitely connected

God zorgt

Obaidah
Vier jaar geleden kwam er een nieuwe, 14-jarige, jongen op school. Hij maakte
een erbarmelijke indruk; mager en bleek met een houding en een gezichtsuitdrukking die zeiden: ”Neem me niet kwalijk dat ik er ben, ik ben nu eenmaal ik.”
Obaidah lachte zelden en was geheel in zijn eigen wereld opgesloten. Hoewel
hij al op een dovenschool gezeten had, begreep hij maar weinig en kon nauwelijks gebarentaal.
Hier werd hij in de 7e klas geplaatst, maar moest al
gauw overgeplaatst worden naar de speciale klas
met nadruk op praktisch werken. Hij leek mentaal
en emotioneel heel erg geremd. Na een jaar in
deze speciale klas begon hij langzaam op te bloeien. Hij oefende gebarentaal met de kleine kinderen
en had een veel jonger vriendje in de kleuterklas.
Aan het eind van dat jaar waren zijn schoolprestaties zo goed, dat hij opnieuw de 6e klas mocht
proberen. Hij deed erg zijn best en is nu een goede
leerling in klas 8.
Zijn hele uiterlijk en gedrag zijn “normaler” geworden en hij heeft nu vrienden van zijn eigen leeftijd.
In het internaat, in de afdeling van de kleinere
Obaidah met Issa
jongens, is Obaidah nu verantwoordelijk voor de
badkamer. Hij werkt met veel plezier met Issa, die blind en afatisch is, en nauwelijks zijn gedachten kan uitdrukken. Obaidah straalt als hij zegt:”Issa is mijn
vriend.” Hij maakt samen met hem muziek, al kan hij het zelf niet horen, maar hij
weet dat Issa er van houdt. Hij verkent voor Issa de weg, of er iets is waarover
hij zou kunnen struikelen. Loopt Issa’s neus of heeft hij aan tafel genoeg gegeten, dan merkt Obaidah het op. Heeft
Issa slecht geslapen en kan niemand
hem meer van zijn plaats krijgen, dan
vindt Obaidah de motivatie en kracht
om Issa “op te starten”. Het werken met
Issa heeft Obaideh veel goeds geleerd:
vooruitkijken, het aanvoelen van zijn
metgezel en concentratie op zijn taak.
Op andere terreinen, zoals in de werkplaatsen van de beroepsopleiding of bij
de verantwoordelijkheid voor de kleintjes
in het internaat, komt dit goed van pas.
Soms houdt hij bij zijn vele taken nauwelijks tijd over om zelf iets te eten of
zich te verkleden. We danken God, dat
Obaidah in de beroepsopleiding
juist deze ernstig beperkte Issa in zijn
zwakheid Obaideh heeft uitgedaagd alle emotionele en mentale krachten, liefde,
barmhartigheid en denken voor een ander, te ontplooien.
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Nieuwe werkkleding voor de beroepsopleiding
Sinds het begin van dit jaar waren er iedere maandagmorgen problemen vanwege de overalls van de jongens. Steeds waren er niet meer genoeg voor alle leerlingen!! De naaister, Mw Sita, had
versteld totdat veel overalls bijna
alleen nog maar door verstellappen
aan elkaar hingen. Gelukkig had Jozua dat al verwacht en nieuwe laten
kopen. Wat een opluchting voor de
naaister en veel van de grote jongens toen de nieuwe overalls gepast
konden worden. Om het wisselen
naar een grotere maat makkelijker te
maken voor de jongens, die alsmaar
groeien, zijn de nummers op de kle- ...Mohammed, Hasieb, Hamzeh, Sharaf and Gheith
ding nu verwisselbaar.
De jongens zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun overall. Als er bijvoorbeeld verfvlekken op komen, moeten ze die meteen met verdunner
reinigen. Enkele slimmeriken vinden
het makkelijker om de vlekken met
schuurpapier of een staalborstel te
laten verdwijnen!!
De was voor meer dan honderd
kinderen, wat extra was van enkele
jongere kinderen en van medewerkers, die in het instituut wonen,
wordt iedere week gewassen, gedroogd, versteld, uitgezocht en
eventueel gestreken. Dan komen
de kinderen de wasmanden halen,
Mw Na’ameh in de wasserij
en wordt het in het internaat in de
kasten verdeeld. We hebben geen volautomatische wasmachines, die zouden
teveel water gebruiken, maar twee
grote, zelfgemaakte machines en
veel spoelbakken voor het spoelen
en inweken, gewoon ouderwets met
soda!!
Bij deze gelegenheid kwam weer
de grote trouw en inspanning van
de wasvrouwen en de naaister naar
voren. God zij dank voor vriendelijke,
ijverige en zorgvuldige handen.
...in nieuwe overalls...
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Houtbewerkings-klassen
Door veranderingen in de eisen voor de technische opleiding van middelbare
scholieren moeten de meisjes nu ook leren houtbewerken.

Jozua leert de meisjes praktische vaardigheden. Hij bereidt kleine, interessante projecten
voor, die passen binnen het leerplan.

Ibrahim, de leraar beroepsopleiding gedurende de afgelopen 20 jaar, verzorgt de theorie en zorgt ervoor dat het leerplan gevolgd
wordt.
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