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Laat uw licht alzo schijnen…

Deafinitely connected - God zorgt

ONZICHTBARE HELDEN
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.
Mattheüs 5:16

Lieve Vrienden,

Zomer 2016

Het thema voor deze nieuwsbrief is: “verborgen helden”.
Als je deze Nieuwsbrief leest kom je er een heel stel tegen. Collega’s die
goed werk leveren en, in het bijzonder, die ‘trouw’ zijn! Ze zijn er meestal
op de juiste momenten, net als ze het meest nodig zijn. Ze klagen het minste en zijn meestal blij en tevreden. Ze houden er niet van om in de belangstelling te staan en gaan liever gewoon door met hun taak te vervullen.
We hebben een prachtig team van mensen die leiding geven en verantwoording dragen voor het instituut, medewerkers en kinderen. Maar zonder
de rest van de medewerkers, vrijwilligers en kinderen die helpen zou het
instituut niet kunnen bestaan. Ik wil er nog één noemen: op dit ogenblik mis
ik Salah, éen van de mensen die voor het internaat zorgt en kleine reparaties verricht. Hij heeft bijna altijd een zwakkere beroepsopleidings-leerling
bij zich om te leren hoe het moet. Salah groeide in school op en is Doof. Als
kind al verloor hij één oog, en in het andere oog heeft hij het syndroom van
Usher (nachtblindheid en kokerblik) waardoor hij langzaam blind wordt.
Maar hij is blij en gelukkig want “zoals hij ons nodig heeft hebben wij hem
ook nodig”.
Soms denk ik dat we het leven ingewikkelder maken dan
het eigenlijk is. In de Bijbel staat geschreven “laat uw licht
alzo schijnen…” en er staat hier niets bij over theologie en
getuigenis, over zonde, schaamte en schuld. Licht praat
niet veel en “is” er gewoon, ook, en misschien wel in het
bijzonder, als je er niets bij zegt. Daarom zijn kinderen vaak
zo’n geweldige zegen – als licht in de duisternis, in hun
ongecompliceerde en eenvoudige vertrouwen dat “onze
hemelse Vader wel weet…”?
Behoort het Koninkrijk Gods daarom tot de kinderen? Jezus zei: “Als je niet
wordt als een van dezen…”. En ik weet zeker dat hij wist waar hij het over
had.
Met hartelijke groeten, namens medewerkers en kinderen
Broeder Andrew
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SCHOOL VOOR DOVEN
Hoe zullen deze handen kunnen spreken?

Manal, Issa en Asala, twee
zussen en een broer uit Amman, hebben een zenuwafwijking waardoor hun
gewrichten op een jichtachtige manier verkrampen. Alle
drie zijn ze doof. Gebarentaal wordt voor hen steeds
moeilijker omdat de ziekte verergert. Hoewel ze echt
problemen hebben in de buitenwereld, begrijpen
de doven ze goed. Toch is er hoop: het geschreven
woord! In de winter schreef Issa alle woorden nog
vanaf de verkeerde kant, maar nu ontwikkelt hij een
passie voor schrijven; intussen ook in de juiste richting. Met pen of toetsenbord, hij zal wegen vinden
om te zeggen wat ‘op zijn vingertoppen brandt’.

Onderwijsondersteuners

Drie onvermoeibare medewerkers hebben
de onderwijsondersteuning voor onze leerlingen op zich genomen. Hiba, Jamiel en
de dove Alaa. Ze zijn bijna dagelijks bezig
met het helpen van de kinderen bij hun huiswerk en bij het blokken in de proefwerktjd.
Ze moedigen de leerlingen aan om over
hun grenzen heen te gaan en het beste uit
de tijd te halen om de leerstof optimaal tot
zich te nemen. Alaa heeft pasgeleden een universiteitsopleiding afgerond
en zou graag verder studeren. We zoeken voor haar een studiebeurs en
een plaats waar ze kindergezondheidszorg en gehandicaptenzorg kan
studeren.

Fadileh behaalt Mastergraad

Fadileh, het dove adjunct-schoolhoofd
heeft in deeltijd een master in speciaal onderwijs afgerond. We feliciteren
haar van harte met het behalen van
haar graad. Zij is een groot voorbeeld
voor alle leerlingen omdat zij als dove
een academische studie afgerond
heeft.

Fadileh wordt gefêteerd.
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ALGEMEEN NIEUWS
Onzichtbare helden

Als het personeel van de nachtdienst in de doofblindenafdeling in de laatste uren is en de nachtdienst in het meisjesinternaat de eerste meisjes wekt,
beginnen de eerste medewerkers met het werk dat niemand ziet. Zij zijn
onze onzichtbare helden! Dan denk ik aan Nicola, die ’s morgens de eerste is van de huishoudelijke dienst. Hij zit dagelijks al om zes uur op de bank
voor de school. Over enkele minuten zal hij beginnen met de voorbereidingen voor het ontbijt en helpen bij de ochtendschoonmaak, zodat de
school klaar is voor een nieuwe dag. Hij is als het zonnetje van het instituut
en doet zijn werk met plezier. Hij begroet me iedere ochtend met een luid
‘Sabah el-kheir’ – moge je ochtend goed zijn. Het antwoord is dan: ‘Sabahel-Ward’- dat je ochtend zal zijn als de rozen. Kort daarna beginnen de
vrouwen in de wasserij de dagelijks enorme hoeveelheid was te verwerken.
In de namiddag moet alles droog zijn, zodat de kinderen het weer in hun kasten kunnen opbergen.
Dove jongeren uit het internaat beginnen al om half
zeven om de kinderen in de doofblindenafdeling te
helpen bij het opstaan. Ook zij horen
bij deze onzichtbare hulpen voor wie
we zo dankbaar zijn.
Ramadan de Egyptische medewer▲ Ramadan
ker, is verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij is ook al wakker. Zoals hij
van huis uit gewoon is, begint hij in
de koele ochtend te werken. Het kan
◀ Nicola
een elektrische leiding zijn die verlegd
moet worden of een lekkende kraan
die reparatie nodig heeft.
In Jofeh is de chauffeur van de
schoolbus, Abu Rania, onderweg om
kinderen en medewerkers op tijd op
te halen uit de omliggende dorpen en
ze naar de buitenlocaties in Jofeh en
Kreimeh te brengen.
Ook de chauffeurs van het instituut, die vaak ‘s
nachts naar het vliegveld moeten rijden om gasten
of medewerkers op te halen, horen bij deze onzichtbare helden.
Aan hen zijn deze regels gewijd.
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INTERNATEN
Er komt een nieuw kind

Alle begin is moeilijk. Stel je eens voor dat je op een voor jou vreemde
plaats wordt gedropt. Je kent de taal niet en er is nauwelijks iemand onder
de vele nieuwe mensen die je kan uitleggen wat je hier doet en hoe lang
je hier moet blijven. Zo vergaat het een kind dat nieuw bij ons komt. De ouders vertrekken en het kind bevindt zich in een vreemde wereld. Het weet
niet dat het iedere maand een weekend naar huis mag. Het weet niet dat
het zijn ouders weer zal zien. En plotseling zijn er die nieuwe schoolregels.
Het is dan ook bewonderenswaardig hoe enkelen na een paar dagen al
de eerste gebaren gaan maken.
Zo verging het Ibrahim en Koenoet, een broer en zus die pas bij ons kwamen. De eerste twee dagen huilden ze van heimwee en frustratie en wilden ze in geen geval het schoolgebouw binnengaan. Ze verzetten zich
met handen en voeten. Maar stap voor stap ontdekten ze dat wij communiceren op een manier waaraan zij mee kunnen doen. En al na de eerste weken hebben ze nieuwe vrienden gevonden, met wie ze de eerste
streken verzinnen. Het zijn weer de stille helden, de dove vrienden, die hen
verder helpen. Allen beginnen in de voorbereidingsklas, waar spelenderwijs
een begin van gebaren wordt aangeleerd. Daarna worden ze afhankelijk
van leeftijd en vooruitgang in een reguliere klas geplaatst.
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SCHOOL VOOR DOOFBLINDEN
Op eigen benen staan

De doofblinde Mohammed (7) heeft een
nieuwe manier van voortbewegen ontdekt. Hij
loopt zelfstandig! Zijn moeder huilde van vreugde toen hij de eerste keer zelf naar haar toe
liep. Dit zou voor een leeftijdgenoot niet bijzonder zijn. Maar voor Mohammed opent het een
wereld die ontdekt moet worden, die voor hem
tot voor kort niet groter was dan tot waar zijn
armen reikten. Lopen leer je toch vooral door
anderen te zien lopen? Dit voorbeeld miste Mohammed omdat hij niet kan zien. Nu schijnt hij
er duidelijk plezier in te hebben en je ziet hem
hartelijk lachend, nog een beetje wankelend,
over het schoolplein lopen. We zijn dankbaar
voor de inzet van de onderwijzers (horend en
doof), maar ook voor Fatmeh (15), Ghadeer
(20) en Mo’ad (12), die iedere dag met Mohammed geoefend hebben. Onze stille helden.

Mohammed

Schoolreisje met de doofblindenafdeling

Een deel van de doofblindenafdeling maakte
een schoolreisje naar Wadi Shita, een ondiep
beekje, dat uitnodigt om een zitbad te nemen. Water werkt heel erg op de zintuigen
van doofblinden. Marien, die doofblind is,
bleef zo graag en zo lang in het water dat
de leraressen ze eruit moesten halen vanwege de kou. Marien was het daar helemaal
niet mee eens. Na een poosje mocht ze nog
een tweede keer in het water en toen was
ze weer tevreden. Anas was zo blij met alle
kiezelstenen in het beekje dat hij ze met veel
plezier door de lucht gooide. Rahmeh, die
op de heenreis heel stil was, werd ronduit
enthousiast toen ze het water voelde. Op de
terugreis was ze een ander kind. Kawthar wilde niet meer naar huis, omdat ze meer dan
alles van water houdt. Hannes, een vrijwilliger,
heeft haar toch uit het water getild om weer
in de bus terug naar Salt te stappen. Allen
hebben geweldig genoten van dit uitstapje.
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Marien en ...

...Kawthar genieten.

MEDEWERKERS
Priesterwijding van Jamiel

Jamiel uit Palestina, die meehelpt waar
hij kan, is in februari tot diaken gewijd.
Daarvoor reisde hij naar Jeruzalem,
waar hij tijdens een feestelijke ceremonie door de bisschop gewijd is. Hij zal blijven dienen hier op school, in de kerkelijke gemeente in Salt en bij de rechtbank
van de Episcopaalse kerk in Amman. Wij
feliciteren hem van harte.
Jamiel (3e v.r.)

ALGEMEEN NIEUWS
AKI (Allah Kariem-Internationaal) vergadering

Van 21 tot 23 april ontmoetten vertegenwoordigers van alle ondersteunende verenigingen elkaar hier op het HLID. Er waren zo’n 20 gasten uit Engeland, Nederland, Zwitserland, Duitsland en Japan, samen met Jordaanse
medewerkers. Al jaren zijn zij aan het instituut verbonden. Zij zijn betrokken
bij het instituut en ondersteunen, houden presentaties, zorgen voor de
sponsorcontacten en informeren over het instituut en haar werk in hun verschillende landen. Naast rondleidingen door de diverse afdelingen van het
instituut kwamen ze samen om over de toekomst van het instituut te praten
en ideeën over fondsenwerving uit te wisselen. Allen offerden hun tijd en
geld op om erbij te zijn. We zijn hun reusachtig veel dank verschuldigd. Zonder hen zou het instituut niet bestaan.

De deelnemers aan de AKI 2016 bijeenkomst.
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REGIONALE TRAINING S.T.R.I.D.E
Samir bezocht Irak en Koerdistan

Dit voorjaar reisde Samir naar Irak en Koerdistan. In Irak leidde hij twee weken lang 17 leerkrachten voor doven op van zes verschillende dovenscholen rondom Bagdad. Er zal veel veranderen voor de dovenscholen in Irak,
omdat ze binnenkort onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten
vallen en niet meer onder het Ministerie van Arbeid. Daarna gaf Mr. Samir
les aan 19 leerkrachten voor doven
in de Syrische vluchtelingenkampen
Domiz 1 en Domiz 2 in Koerdistan.
Samir vertelde over heel moeilijke
arbeidsomstandigheden voor de
onderwijzers in Koerdistan. Hun salarissen zijn zo’n 50% gekort vanwege
de economische ontwikkeling die
sterk afhankelijk is van de olieprijs.
Toch heeft Samir goede hoop voor
het werk onder doven in die regio.
Samir (3e v.l.) tijdens een les

GEBARENTAAL
Conferentie van doventolken in Amman

Op 20 en 21 april vond er
in Amman een grote conferentie plaats voor alle
doventolken uit de hele
regio. De gebarentaalafdeling van het instituut nam
daar ook aan deel. Ahlam,
het hoofd van die afdeling,
een Julia, tolk en Asma, het
hoofd van de doofblindenafdeling, hielden een voordracht. Br. Andrew maakte
deel uit van de organisatie.
Het viel de minister van onAhlam tijdens haar presentatie.
derwijs op dat de presentaties van het instituut bij de beste bijdragen waren. Hij nodigde Br. Andrew
op zijn kantoor uit voor een open discussie over aanpassingen aan de exameneisen voor dove eindexamenkandidaten. Tevens ging het over de beoordeling met het oog op hun beperking.
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ALGEMEEN NIEUWS
Verbouwingen

Het huis achter het internaatsgebouw wordt
verbouwd. Vroeger woonden hier vrijwilligers
en medewerkers zoals Asma en Tamara. Nu
wordt het verbouwd tot een gastenverblijf.
Er is een nieuwe wenteltrap van beneden
tot boven, lekkages zijn gerepareerd, twee
kamers vergroot en de indeling aangepast.
Op het dak van het jongensinternaat en de
keuken is de zogenaamde ‘Honeymoonsuite’
(bruidssuite), die zo genoemd is omdat Br.
Andrews nicht hier met haar man tijdens de
huwelijksreis verbleef. Nu wordt de woning
verbouwd. Broeder Andrew zal zijn woning,
die grenst aan het jongensinternaat, verlaten
en de nieuw gebouwde woning op het dak
Het nieuwe gastenhuis
betrekken. Zijn voormalige woning zal dan
gebruikt worden door de nachtdienst voor het jongensinternaat. Binnenkort
zal diaken Jamiel hier zijn intrek nemen zodat hij ook een ‘quasi privé’-huis
heeft. Beide projecten zijn getekend door Yohanna, een vrijwilliger en ingenieur uit Korea. Hij laat het trouwens niet bij tekenen alleen. Je komt hem
ook op de bouwplaats tegen, waar hij de handen uit de mouwen steekt en
zelf cementzakken naar boven draagt.

Samenwerking Yohanna – Ayed

De trap in Asma’s huis is vele jaren geleden
gemaakt door een Zwitserse timmerman. Te mooi
om weg te gooien, is de trap trede voor trede
afgebroken. Op die plek is nu een nieuw meesterwerk ontstaan. Yohanna heeft een moeilijk te
maken wenteltrap voor het nieuwe gastenhuis
getekend. Het werd een meesterproef voor onze
dove timmerman Ayed. Iedere trede heeft een
andere hoek. Een creatief duo; onze timmerman,
die niet zo goed gebaren kan, en Yohanna, die
nog geen ervaring heeft met bouwen en ook de
gebarentaal nog niet machtig is. Toch vonden
ze een weg om hun doel te bereiken. Ze hadden
allebei slapeloze nachten waarin ze nadachten
over de volgende stap in het werk aan de trap. Zo
horen zij ook bij onze onzichtbare helden.

Ayed (2e v.r.) bij de trap
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DIGN&SIGN (CAFETARIA)
Beroepsopleiding in het Oude Ziekenhuis

De laatste maanden is de verbouwing voor de opening van
het nieuwe Dine & Sign Restaurant vergevorderd. Er is een
nieuwe badkamer met twee
extra toiletten bij het tuinterras.
Binnenin het gebouw van het
ziekenhuis zijn twee kamers samengevoegd, waar de hoofdkeuken zal worden geïnstalleerd.
Nu wachten we in spanning
tot het aangevraagde budget
beschikbaar komt om de keukenuitrusting en het meubilair te
Bord bij de ingang van het oude ziekenhuis.
kunnen bekostigen.
Zodra de keuken gereed is, kan de nieuwe beroepsopleiding in horeca
beginnen met het opleiden van maximaal 7 studenten. Het programma
zal bestaan uit professioneel koken, bakken, klantenservice en algemeen
huishoudmanagement. De training is vooral bedoeld voor jonge mensen,
waarbij doven of anderszins gehandicapten voorrang krijgen. De grote
uitdaging is nu om een
ervaren opleider te vinden
die de taak op zich wil nemen een nieuw programma te ontwikkelen en uit te
voeren.
Naast het nieuwe restaurant zijn we ook van plan
diverse kunstlessen te geven in het Oude Ziekenhuis.
Terras van het nieuwe restaurant.
Er zijn veel kinderen in de
omgeving, maar betaalbare kunstlessen zijn niet beschikbaar. Buurtkinderen en kinderen van het instituut kunnen profiteren van onderwijs in schilderen, muziek of beeldhouwen en nieuwe manieren vinden om zich te uiten.
Ook hiervoor zoeken we begaafde en gemotiveerde docenten. Het zou
fantastisch zijn als het restaurant en de kunstklassen snel zouden kunnen beginnen. Zo krijgt het Oude Ziekenhuis na heel veel jaren eindelijk weer een
functie om de gemeenschap te dienen.
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KREIMEH BUURTCENTRUM
Nieuwe beroepsopleiding in Kreimeh

We hopen na de zomer te starten met
een nieuw beroepsopleidingsprogramma in Kreimeh. Op een stuk grond dat
met kippengaas is omheind, staan twee
scheepscontainers, waarin een metaalen timmerwerkplaats zijn ondergebracht.
Het zonnedak, waarover we in de vorige
De nieuwe hout- en metaalwerkplaatsen.
nieuwsbrief schreven, geeft extra bescherming en overdekt ook het buiten-werkterrein en het trainingsgebied. Maher, een
oud-leerling en later vrijwilliger houtbewerking in het centrum in Jofeh, was het
afgelopen jaar in Salt om een opleiding
te krijgen tot metaalbewerker. We hopen
dat we nog een dove jonge man kunnen
Maher (l.) werkt aan het zonnedak.
opleiden voor de timmer- of metaalwerkplaats. We zijn van plan Maher verantwoordelijk te maken voor de werkplaatsen en het gehele onderhoud in Jofeh en Kreimeh. In Kreimeh zal hij
beginnen met een vereenvoudigd programma voor beroepsopleiding.

ALGEMEEN NIEUWS
Afsluiting van het schooljaar

Traditiegetrouw vond in de laatste week voor de lange zomervakantie de
diploma-uitreiking plaats. De secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, de heer Sami Saleita en de secretaris-generaal van de Hoge Raad
voor mensen met een beperking, de heer Abdel Haliim Dradkeh waren
dit jaar de eregasten. Ze waren aanwezig bij de diploma-uitreiking en presenteerden hun gelukwensen. Met hun creatieve presentaties droegen de
leerlingen bij aan het geslaagde feest.
Op de zaterdag voor de sluiting van
de school was er nog een feest, een
grote barbecueparty waar alle leerlingen zich al lang op verheugden. Gezellig samenzijn en lekker eten rondom
een groot vuur. Er werd teruggekeken
op het afgelopen jaar, de traditionele
dabke-dans gedanst en de leerlingen
bedankten medewerkers van het instituut met kleine cadeautjes. Groot en
klein waren reuze tevreden.
De eregasten met de gediplomeerden.
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