
 

JAARVERSLAG 2017 

 

BESTUUR 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 maal bijeen, waarvan 1 maal met Br. Andrew. 

Een bestuurslid ging 2 maal, een ander 1x een paar weken naar Salt om te helpen bij de 

administratie. Een ander lid ging in oktober naar Salt voor onderhoud van het 

computernetwerk. Hij kreeg assistentie van een vrijwilliger uit Nederland. 

Alle reizen werden gemaakt op eigen kosten. 

 

ROAD SHOW ‘BOODSCHAP VAN HOOP UIT HET MIDDEN-OOSTEN’ 

In maart kwam Br. Andrew 8 dagen naar Nederland en hield elke dag een dienst, thema-

avond of spreekbeurt. Dit varieerde van een gesprek op RTV Dordrecht tot een 

kerkdienst in Aadorp en een gezamenlijke bijeenkomst met Jordaanse maaltijd met 

vrijwilligers en belangstellenden in Dordrecht. 

Dit alles resulteerde in meer bekendheid voor het werk in Salt, collecteopbrengsten en 

extra verkoop van artikelen gemaakt op het HLID. Ook vele nieuwe abonnees op onze 

nieuwsbrief en e-mailnieuws, en enkele nieuwe sponsors. 

 

PENSIONERING 

Na meer dan 40 jaar inzet bij het Holy Land Institute for the Deaf is Broeder Andrew de 

Carpentier sinds november officieel met pensioen. Vele taken zijn gedelegeerd naar 

lokale, jongere managers. De Anglicaanse bisschop, die met het schoolbestuur 

eindverantwoordelijkheid draagt voor het instituut, besloot om Broeder Andrew’s 

pensioen niet langer uit te stellen. Datzelfde geldt voor Josua en Dineke Grossenbacher. 

Een nieuwe directeur, Father Luay Haddad, is aangesteld.  
 

ROAD TRIP SAHEL EN SAMIRA 

In oktober kwamen Sahel en Samira Ababsi een week naar Nederland. Beiden zijn doof, 

en opgeleid op het HLID. Sahel is leder van de Peace Dove Club, een club voor dove 

jongeren in Amman, Samira is het hoofd van de beroepsopleiding voor meisjes aan het 

HLID. 

Ze bezochten dovenclubs in Rotterdam en Voorburg, en De Gelderhorst in Ede. Ook 

sprak Sahel in Zoetermeer bij Kadosh en het Dovenontmoetingscentrum in Amsterdam. 

Mooi was dat in Voorburg bleek dat Sahel op 10-jarige leeftijd werd gesponsord door een 

lid van de NCBD afdeling daar. Nu zagen ze het resultaat van hun hulp, en een lid ging 

direct over tot het sponsoren van een kind dat nu op het HLID zit. 

 

OVERIGE PR / ACTIVITEITEN 

De penningmeester liep in juli de Nijmeegse Vierdaagse en werd gesponsord door diverse 

donateurs. 

Door bestuursleden en enthousiaste vrijwilligers werden diverse spreekbeurten 

gehouden, waarbij collectes werden gehouden en artikelen, vervaardigd door leerlingen 

van het HLID, werden verkocht. 

De werkgroep Drechtsteden hield een Sinterklaasactie en verkocht artikelen, gemaakt 

door de beroepsopleiding van het HLID, op de Goede-doelenmarkt in Dordrecht. 

Een nieuwe werkgroep is opgericht in Noordeloos. In samenwerking met de werkgroep 

Drechtsteden zijn al enkele activiteiten ontplooid. 

 

FINANCIËN 

In 2017 werd een bedrag van € 70.000,- overgemaakt naar het HLID.  

Bestuurskosten bedroegen nog geen 2% van de inkomsten. 

De balans en exploitatierekening zijn, tezamen met de accountantsverklaring, op de 

website gepubliceerd. 


