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Wat geloven we? (VISIE)
We geloven in een wereld waarin iedereen wordt gezien als gelijkwaardig, zowel vanuit menselijk 
perspectief als in het licht van de Schepper, de Heer onze God.

Wat is ons streven? (MISSIE)
Het “Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children” (HLID) streeft er naar dat dove, hardho-
rende en doofblinde kinderen, inclusief mensen met andere zintuigelijke en lichamelijke beperkin-
gen in het Midden-Oosten, een zinvolle plaats in familie en samenleving innemen en hun unieke en 
waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wat zijn onze uitgangspun-
ten? (GRONDSLAG)
Uniek
Iedereen is geschapen in het 
beeld van God. Alle mensen, 
inclusief Dove mensen, en 
diegenen die doofblind of 
anderszins gehandicapt zijn, 
zijn belangrijk voor de maat-
schappij.
 
De naaste zijn
We willen de lessen en het 
voorbeeld van Jezus Chris-
tus laten zien in onze dage-
lijkse relaties, beslissingen 
en activiteiten. We zien een 
belangrijke rol voor de diaco-
nale dienst, dat wil zeggen; 
omwille van de Schepper en 
zijn liefdevolle plan voor deze 
wereld, onbaatzuchtig de naaste willen zijn. We weten ons inhoudelijk verbonden met de woorden 
“Allah Kariem”, wat “God zorgt” betekent. Zoals God voor ons zorgt, zorgen wij voor elkaar.
 
Verbonden met de Moslimgemeenschap
We zijn het meest werkzaam in een islamitische context. Het is belangrijk om goede en respectvol-
le relaties te ontwikkelen en te onderhouden met de Moslimgemeenschappen om ons heen. Ons 
gemeenschappelijke erfgoed, als kinderen van Abraham, ligt hieraan ten grondslag en het is onze 
wens om muren van onbegrip af te breken.
 
Kerkelijk netwerk
Als onderdeel van de lokale Episcopaalse / Anglicaanse kerkgemeenschap (the Arab Episcopal 
Church) van Jerusalem en het Midden Oosten, vertegenwoordigt het instituut met zijn lokale en 
internationale partners één van de diaconale activiteiten van de wereldwijde christelijke kerk.
 
Wat doen we? (OPDRACHT)
Het HLID levert een omvattend, aantrekkelijk en uitdagend dienstenpakket om optimale leefom-
standigheden te scheppen en de individuele capaciteiten van dove, slechthorende en meervoudig 
gehandicapte kinderen te ontwikkelen en te vergroten.

Het instituut bevordert en voorziet in een omgeving en gedrag die kindervriendelijk en veilig zijn.

EEN UNIEKE BIJDRAGE 
MISSIE STATEMENT

DE ANGLICAANSE DIOCESE VAN JERUZALEM
EEN DIOCESE VAN DE WERELDWIJDE ANGLICAANSE KERK 

Dhr Iyad Sweiss, Asst.Directeur Administratie en Financiën, met Broeder Andrew
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1964-2014, HET GOUDEN JUBILEUM 

Het HLID werd in 1964 opgezet door Father Andeweg en Bisschop Najib Quba’in op het terrein en in 
de gebouwen van het oude Engelse Ziekenhuis in Salt. Het begon als een kleine school voor dove 
kinderen maar het aantal kinderen groeide gestaag. Tegelijkertijd werden de 
gebouwen één voor één vernieuwd en door nieuwbouw uitgebreid. 
Op 11 april 2014 begonnen de jubileums-feestelijkheden met een groot feest 
voor alle leerlingen en hun families, alle medewerkers en hun families, voor-
malige studenten en gasten van de internationale vrienden van het HLID. 
’s Avonds was er een receptie in het instituut onder patronage van Z.K.H. 
Prins Mired bin Raad  voor alle internationale vrienden van het HLID en 
andere genodigden uit Salt.
Op Palmzondag 13 april 2014 vierde de Anglicaanse kerkgemeenschap van 
Salt de ochtendkerkdienst in de kapel van St. Lucas op het terrein van het 
HLID.

Op 25 april was er een grote reünie voor honderden oud-leerlingen en hun 
families. Alle Jordaanse Doven waren uitgenodigd voor deze open dag met 
diverse activiteiten voor kinderen en een eenvoudige lunch.
Op 3 mei 2014 mochten we vele gasten ontvangen voor het gesponsorde 
galadiner in het Intercontinental Hotel in Amman. De eregast was H.K.H. 
Prinses Muna, moeder van de koning. De wereldberoemde Spaanse pan-
tomimeacteur Carlos Martinez gaf een gedenkwaardige voorstelling. Ook 
vermaakte hij met zijn kunst een groot publiek van dove en horende gasten 
in Amman. Een paar dagen later gaf Carlos workshops in pantomime en 
toneelspelen voor de kinderen op het instituut.
• Het team van huishoudpersoneel bestaat uit 18 personen.
• De administratiegroep is 11 personen sterk.
• Het totale aantal vrijwilligers bedraagt 11 personen.

NIEUWE WEBSITE EN PUBLICATIES 
In ons gouden jubileumjaar kwam een nieuwe website on-line: www.holyland-deaf.org.
Het wordt gepubliceerd in vier talen: Engels, Duits, Japans en Nederlands, en binnenkort ook Ara-
bisch. Naast informatie over het HLID bevat het ook nieuws vanuit de diverse nationale vriendenver-
enigingen en stichtingen.
In 2015 zijn het nieuwe woordenboek voor Jordaanse Gebarentaal en het Jubileumfotoboek voltooid 
en gepubliceerd. Het woordenboek werd op 5 oktober of-
ficieel gepresenteerd in het stadhuis van Amman. Eregast 
was Prins Mired bin Raad, voorzitter van de Hoge Raad 
voor Personen met Beperkingen. De druk is gesponsord 
door de Jordaanse Ahli Bank. Tijdens het grote feest op 
het instituut op 25 mei 2015 konden we het boek al uitde-
len aan honderden Doven en hun gezinnen. Ook scholen 
en clubs voor Doven ontvingen het woordenboek. Het is 
beschikbaar voor alle Doven en allen die geïnteresseerd 
zijn in gebarentaal. 

• De marktwaarde is 50 Jordaanse Dinaars.
Het Jubileumboek, genaamd “Een stad die zorgt”, gaat niet alleen over de geschiedenis van het in-
stituut, maar ook over Salt en Jordanië. De meeste foto’s zijn gemaakt door Guido Dingemans, een 
Nederlandse fotograaf. Diverse Jordaniërs en Nederlanders droegen bij aan de tekst. Het voorberei-
dende werk (foto’s en lay-out) werd gesponserd door de directeur van onze bank en zijn vrouw. 
• U kunt het boek bestellen voor de speciale prijs van € 25.

Carlos Martinez

Prinses Muna Al-Hussein

 Prins Mired Raad met ZE Mamdouh Bisharat
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God zij dank voor de succesvolle jaren 
van 2014-2016. Aan het einde van het 
schooljaar 2014-2015 ging schoolhoofd 
Rihab met pensioen en Imaan, adjunct 
hoofd, nam haar functie over. Hoewel 
er uitdagingen waren, zoals overal in 
de wereld veroorzaakt worden door 
teenagers, waren het jaren vol positie-
ve ervaringen.
De diploma-uitreiking van de beroeps-
opleiding en middelbare school werd 
in juni 2014 gehouden onder de patro-
nage van H.E. Mw. Haifa Najjar, lid van 
de Staten-Generaal. Leerlingen, vele 
ouders en gasten woonden de ceremonie bij.

• In 2015 waren we blij met het slagen voor het  
 eindexamen van 5 meisjes.

• In 2016 waren het 3 jongens en 1 meisje. Door  
 nieuwe verordeningen zijn de examens moeilijker  
 geworden, en veel studenten in Jordanië hadden  
 problemen om te slagen. 

• Zo’n 125 leerlingen bezochten dagelijks de  
 school.

       Felicitaties aan de leerlingen, ouders en 
   medewerkers met deze resultaten!

Ter gelegenheid van Kerst, Pasen, Ramadan en 
Adha organiseerden vrienden en organisaties, 
zoals de New English School, de Lions Club, de In-
diase Ambassade, de Jordaanse Ahli Bank en het 
Intercontinental Hotel, feesten en cadeautjes en de 
traditionele kerstlunch en avondmaaltijd.

• Een leerling van de kleuterschool en basis- 
school kost circa JD 2400 per jaar.

• Een leerling die middelbaar onderwijs volgt kost 
circa JD 3000 per jaar.

• Het salaris van een docent bedraagt gemiddeld 
300 tot 500 JD.

• In school hebben we 34 leerkrachten.

• Mw Fadileh Hiyari (Doof) haalde haar Mastersgraad in 
Bijzonder Onderwijs, 2015

• Mw Imaan Sobhani studeert voor haar Mastersgraad 
in Bijzonder Onderwijs

• Mw Asma Masa’adeh (Doof) gaat naar de universiteit 
voor haar Bachelors in Bijzonder Onderwijs

• Mw Alaa’Nasrallah (Doof) sloot haar Bachelors af in 
Counseling en Psychologie

Nr Class jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal

1 Kleuterschool 12 5 17 6 4 10

2 Basisschool, onderbouw 13 16 29 19 18 37

3 Basisschool, bovenbouw 21 6 27 15 3 18

4 Middelbare school 14 18 32 14 17 31

5 Doofblindenafdeling 6 6 12 7 6 13

6
Dove leerlingen geïntegreerd in 
de Um Salama school voor horen-
de kinderen

5 3 8 - - -

7 Kinderopvang voor horende 
kinderen van personeelsleden 7 4 11 7 3 10

8 Totaal 78 58 136 68 51 119

2014-2015 2015-2016

SCHOOL

UNIVERSITAIRE STUDIES 

Omayma-klas 8, Toqa-klas 1B, Mohammed-klas 5

  Leraar IT, Dhr Ahmed (Doof) met klas 10

Mw Fadileh (Doof) ontvangt haar Mastersgraad
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INTERNAAT

De school heeft een internaat omdat veel van de leerlingen ver van school wonen. Andere kinderen 
komen uit disfunctionele gezinnen en hebben een “thuis buiten huis” nodig.
De leiding en de verzorgers die nachtdien-
sten draaien, houden toezicht op de leerlin-
gen na schooltijd en ’s nachts.  Van 16.00 tot 
22.00 uur helpen zij met huiswerk maken. 
Op vrijdagmiddag gaan ze met de jongere 
kinderen wandelen. De oudere meisjes en 
jongens hebben afwisselend op maandag en 
zaterdag sport of internet. 
Vaak wordt er op zondagmiddag een film 
vertoond over dovencultuur of een ander 
interessant onderwerp en ’s middags krijgen 
de kinderen hun zakgeld en gaan ze naar 
een winkel in de buurt om iets te kopen.

Iedere twee maanden is er voor de leerlin-
gen vanaf de 4e klas een feest om hun ver-
jaardagen te vieren met zelfgebakken taart 
en allerlei lekkers. De kleinere kinderen krijgen hun cadeautje op de dag zelf van de vrijwilligers. 
Iedere afdeling is ingedeeld naar leeftijd en de bedtijden variëren overeenkomstig.
• Er wonen gemiddeld 120 kinderen en jonge mensen in de internaten.

• De toezichthouders in zowel het jongens- als het meisjesinternaat worden s’avonds bijgestaan   
door 1 of 2 buitenlandse vrijwilligers.

• De internaats- en andere begeleidende medewerkers zijn 8 personen.

• De internaatskosten bedragen zo’n 1000 JD per jaar per kind.

S.T.R.I.D.E 
(SALT OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR BIJZONDER ONDERWIJS)  

Onze afdeling voor training en leermiddelen werkte in Jordanië en het hele Midden-Oosten. Basis-
cursussen dovenonderwijs werden gegeven in Bagdad en Koerdistan. Onder de cursisten waren 
Koerdische en Syrische vluchtelingen. 
Tien onderwijzers uit Bagdad en Koerdistan, die met succes de basis- en vervolgcursus hadden ge-
volgd, kwamen naar Jordanië. Het HLID betaalde hun tickets en verblijfskosten. Aan het einde van 
de cursus kregen zij het certificaat voor ‘senior’ leerkrachten.

Horende en Dove onderwijzers werden opgeleid in 
doofblinden-onderwijs. De cursus duurde 10 maanden 
en werd op zaterdagen gedurende 3 uur gegeven.
Een theoretische en praktische cursus van 2 maanden 
werd gegeven aan twee (een Jordaanse en een Syri-
sche) vrouwelijke assistent audiologen. 
• Het organiseren van een 10-daagse vervolgcur-  
 ses voor 12 cursisten kost ongeveer JD 15.000.
• Een trainingscursus in bijv. Iraq voor 25 trainees      
 kost ongeveer JD 30,000.
• Het trainingsteam bestaat uit 6 personen.

De cursussen werden financieel mogelijk gemaakt door CBM (Christoffel Blinden Mission) Duitsland.

Onderwijzersopleiding met Dhr. Samir

Internaatskinderen met huismoeder Mw Ayda (rechts)
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VOCATIONAL TRAINING

Het instituut geeft eens per week voor-
bereidend beroepsonderwijs in basis 
-vaardigheden aan leerlingen van de 
klassen 4, 5 en 6. Oudere leerlingen en 
de eindexamenkandidaten krijgen theorie 
en praktijk volgens het leerplan.
Drie eindexamenkandidaten in metaal-
bewerking maakten 3 meter lange kolom-
men en balken voor het Kreimeh buurt-
centrum. Daarmee werden zonnedaken 
voor de werkplaatsen en de speelplaats 
gemaakt.
De 4e klas maakte kleine maar bruikbare 
dingen, zoals bijv. spelletjes of een vo-
gelhuisje. Drie 6e klassers hielpen bij het 
vervaardigen van een houten wenteltrap; 
de andere drie werkten met metaal en 
maakten auto’s van staaldraad.

De klassen 7 tot 10 krijgen een gespe-
cialiseerde beroepsopleiding metaal-
berking en onderhoud. De Highschool 
jongens krijgen houtbewerking, metaal-
bewerking, weven, autoreparatie, oor-
stukjes maken en computerkunde. 
De meisjes leren borduren vanaf klas 2. 
De grotere meisjes leren naaien, bor-
duren, weven, mozaïek maken, potten- 
bakken, huishouden, computerkunde, 
oorstukjes maken en kinderverzorging. 
Aan het eind van de 10e klas krijgen de 
leerlingen 2 certificaten, die hen kwali-
ficeren voor een beroep en/of voor een 
vervolgstudie op middelbaar niveau.

• Er zijn 6 medewerkers in de meisjes beroepsopleiding en 6 bij de jongens.  
• Het aantal meisjesleerlingen van de klassen 7 - 10 was 20. 
• Bij de jongens waren er 19 leerlingen.
• De kosten van voorbereidend beroepsonderwijs bedragen 700 JD per leerling per jaar. 
• De beroepsopleiding kost ongeveer 1500 JD. Hierbij opgeteld komen de reguliere kosten.
• De inkomsten van de garagewerkplaats, de metaal- en timmerprojecten bij elkaar bedroegen 

ongeveer 61.000 JD.
• De “winkel” waar de meisjes hun producten tentoonstellen en verkopen is erg populair bij bezoe-

kers. De inkomsten van de verkoop bedroegen ongeveer 34.000 JD. 
De Nissan-dealer in Amman vroeg jongens die de beroepsopleiding van het HLID hadden gevolgd 
om bij hen te komen werken, omdat ze zo goed zijn opgeleid.

Het opleidingsproject “DINE & SIGN” - (Gebarentaal-Cafetaria).
In het Oude Ziekenhuis in Salt is Jörg bezig met de inrichting van 
een professionele keuken en een cafetaria waar leerlingen van 
het instituut en van buitenaf een beroepsopleiding kunnen krijgen 
in hotel-, restaurant- en kookvaardigheden. De Gebarentaal-Ca-
fetaria gaat ook het geplande culturele centrum in het Oude 
Ziekenhuis bedienen. 

De beroepsopleiding met instructeurs (middenrij van links) Issa 
(Doof), Jozua, Ayed (Doof), Salah (Doof), Khalil, en (boven vanaf 

links) Yohanna en Hatem (Doof)

   Salah met leerling Moatassem (klas 7) bij de rolstoelenreparaties
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DOOFBLINDENAFDELING

Deze afdeling met 13 leerlingen laat een duidelijke vooruitgang zien op het gebied van communi-
catievaardigheden, vrije expressie en begrip. Het is ook heel belangrijk voor hen om te leren zelf 
hun keuzes te maken. Dove leerkrachten leren de leerlingen ‘vierhanden’ gebarentaal. Na schooltijd 
zorgen dove leerlingen voor de doofblinde leerlingen waardoor ze makkelijker en vloeiender geba-
rentaal leren.
Ouders krijgen cursussen in het communiceren met 
hun kinderen, maar vaak begrijpen ze de vierhanden-
gebarentaal niet goed. Dit is moeilijk voor de kinderen 
als ze het weekend naar huis gaan en de meesten 
komen graag weer naar school.
Er werden ook cursussen gegeven aan de docenten 
in onderwijs, communicatie en gebarentaal. Er is een 
speciale snoezelkamer gemaakt met zachte wanden, 
licht, muziek en speciaal speelgoed voor de doofblin-
de kinderen. Hier kunnen ze rusten, veilig spelen en 
ontspannen.
• Het totale aantal medewerkers is 20 personen. 
• Er zijn 4 medewerkers voor toezicht en voor het 

internaat.
• Individueel onderwijs, training en internaat voor een 

doofblind kind kosten ongeveer 12.000 JD per jaar.

GEBARENTAALAFDELING
Voor dove leerlingen is gebarentaal hun moedertaal. Het onderwijs op school is drietalig: Gebaren-
taal, Arabisch en Engels. Daarom moeten alle docenten goed leren gebaren om te kunnen commu-

niceren met dove leerlingen en dove docenten. 
Ook mensen van buiten de school zijn geïnte-
resseerd in gebarentaal. Ouders, personeel van 
ziekenhuizen, ministeries, politie en banken, toe-
ristengidsen e.d. willen cursussen volgen, die hen 
helpen in hun werk. Van tijd tot tijd organiseren 
we voor hen gebarencursussen. 
Cursussen gebarentaal werden gegeven aan 
leerlingen van de Amman Academy. Negen 
studenten vanaf de 11e klas kregen gedurende 2 
maanden 2-3 uur per week les. 
Op de Amman Ahliyah Universiteit kregen 17 stu-
denten 2 maanden lang 6 lesuren per week.

Het Woordenboek van de Jordaans-Arabische Gebarentaal kon na jaren voorbereiding eindelijk 
worden gedrukt en gedistribueerd. In april 2015 werd in Amman een conferentie gehouden voor ge-
barentaaltolken uit de regio. Het woordenboek kon, samen met een boek over gebarentaal gramma-
tica en één over onderwijs aan doofblinden, uitgerijkt worden aan tolken uit  Saoedi Arabië, Koeweit, 
Qatar, Palestina en Tunesië.
Medewerkers van de afdeling stelden de exameneisen samen voor tolken, die officiële vergunnin-
gen verstrekt krijgen van de Hoge Raad voor Mensen met Beperkingen.
De cursussen gebarentaalonderwijs en gebarentolk, die door deze afdeling worden gegeven, gene-
reren inkomsten, daar deelnemers gewoonlijk een klein bedrag als lesgeld betalen. Toch is financiële 
steun voor het werk van deze afdeling nog steeds nodig.

• De introductiecursus van 30 uur kost 30 JD.
• De vervolgcursus van 50 uur kost 50 JD. 

Morhaf (doofblind)

(v.l.n.r) Ahlaam, Rowaan, Julia van de gebarentaalafdeling
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De audiologie afdeling test gehoor en voorziet de kin-
deren van het instituut en ook cliënten van buiten van 
gehoorapparaten.
In een nieuw project werken we samen met de organi-
satie “International Orthodox Christian Charities” (IOCC) 
op vijf locaties: Jofeh, Irbid, Kreimeh, Salt en Oost-Am-
man. De focus is voor 60% op Syrische vluchtelingen 
en 40% op Jordaniërs gericht. 
Als een gehoorapparaat nodig is wordt een oorstukje 
op maat gemaakt en krijgt de cliënt een nieuw apparaat 
met batterijen en oorstukjes.
Een tweede project is een Community Hearing Aid 
Project (CHAP), genaamd “Hearing Express™”. Het is 
ontwikkeld door World Wide Hearing Care for Developing countries and Deserving Communities 
(WWH) en wordt gesteund door de Hoge Raad voor Personen met een Beperking (HCD). Alle 
kinderen en jonge mensen die hardhorend zijn, zullen in of bij hun omgeving een gehoorapparaat 
kunnen krijgen. Het project zal een looptijd hebben van 5 jaar. Met fondsen van de regering of in-
ternationale donoren zal het HCD met het HLID de gehoorapparaten en diensten aanbieden vanuit 
strategisch gelegen klinieken en centra in Irbid, Salt, Amman en Kerak.
• De HEAR-afdeling stelt zo’n 3000 diagnoses per jaar, en plaatst honderden gehoorapparaten in 

de kliniek in Salt, en honderden meer in de vluchtelingenkampen en buitendienst.
• Er zijn 7 medewerkers in deze afdeling. 
• De kosten voor een gehoortoestel met oorstukjes, batterijen, droogblokje, aanpassing en na-

zorg bedragen JD 250.

Het Buitendienst-programma van het Instituut, zoals het wordt uitgevoerd in buurtcentra en revali-
datieprogramma’s voor gehandicapten, is de basis voor de ontwikkeling van revalidatie en therapie, 
onderwijs en beroepsopleiding voor Doven en voor mensen met beperkingen. Hun families en 
medebewoners in de vluchtelingenkampen, afgelegen dorpen en landelijke regio’s, waar dergelijke 
diensten niet beschikbaar zijn, worden ook er ook bij betrokken.
Het programma heeft 16 gespecialiseerde medewerkers in dienst, waarvan 8 werken op het gebied 
van gehoorverlies. Ze worden gesteund door 5 partner-organisaties in een gezamelijk NETWERK.

• Het programma omvat regelmatige bezoeken aan vijf  
 centra voor gehandicaptenzorg.  
• Twee centra ontvingen adviserende bezoeken 
• Geïntegreerd onderwijs wordt aangeboden in 21 regulie 
 re privé- en openbare scholen. 
• Het programma bereikt ongeveer 800 begunstigden,  
 inclusief 280 kinderen en ouderen met gehoor- of   
 spraakproblemen. 
• 42 vrijwilligers, hulpverleners en leerkrachten kregen  
 opleidingen.

Sinds het begin van de crisis in Syrië voorziet het team van specialisten in de benodigde revalidatie 
en onderwijskundige diensten aan Syrische vluchtelingen in het Za’atari vluchtelingenkamp en in 
de Jordaanse “gast”dorpen buiten de kampen. De buurtcentra voor gehandicaptenzorg die hieraan 
meewerken worden gesteund door het Jordaanse NETWERK van organisaties.

BUITENDIENST

VLUCHTELINGENHULP

Assistent audiologe Mw Ayaat met 
Maysoon (leerlinge beroepsopleiding)

Dove kinderen in JOFEH centrum, 
Dhr Sabri (Hoofd buitendienst), 
onderwijzeres  Basma (Doof)

H.E.A.R 
HOORTOESTELLEN, OORSTUK JES & AUDIOLOGY  
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Het buurtcentrum in Kreimeh – Beit Imaan 
Het centrum werd geopend in maart 2012, in het dorp (Abu 
Sido) Kreimeh in het centrale deel van de Jordaanvallei 
(district Noord-Shoeneh).
Net als Beit Saleem in Jofeh, is Beit Imaan een buurt-
centrum voor mensen met beperkingen. Het doel is om 
hardhorende en dove mensen, evenals meervoudig gehan-
dicapte mensen, te laten deelnemen aan het familie- en ge-
meenschapsleven, om hun unieke en waardevolle bijdrage 
te leveren aan een inclusieve samenleving.
In de nabije toekomst zal ook beroepsopleiding (naaien en 
borduren, weven, mozaïek maken, hout- en metaalbewer-
king, eenvoudige land- en tuinbouw) deel uitmaken van de 
activiteiten van het centrum. 

• In de afgelopen jaren werden 67 gehandicapte kinderen uit 16 dorpen geholpen.
• Het dorp MUKHEIBEH. 
      We hopen in de nabije toekomst een nieuw centrum te kunnen openen in de arme en verwaar-
      loosde Yarmouk Vallei. 

Er is goede samenwerking met lokale voorzieningen zoals scholen, klinieken, wijkprogramma’s, 
bedrijven en de lokale overheid.
• Gedurende de jaren 2013-2015 werden ongeveer 3000 gehandicapte kinderen en volwassenen 

voorzien van hulpmiddelen en revalidatie, bijzonder onderwijs, therapy, training voor leerkrachten 
en vrijwilligers, en andere dienstverlening.  

• Ongeveer 400 cliënten voor rehabilitatie en 70 leerlingen bezochten regelmatig het Gemeen-
schapscentrum in Za’átari

• Internationale noodhulp organisaties geven financiele en materiele steun.  

JORDAAN VALLEI - REVALIDATIE CENTRA / JOFEH

JORDAAN VALLEI - REVALIDATIE CENTRA / KREIMEH

Het buurtcentrum in Jofeh – Beit Saliem
Opgericht in 1994, verschaft het centrum revalidatie en 
therapie, bijzonder en inclusief onderwijs, beroepsopleiding 
en sociale diensten, werkgelegenheid en  andere steun 
voor mensen met beperkingen en hun families in het district 
Zuid-Shoeneh.
Er worden cursussen gegeven over bijvoorbeeld zwanger-
schapsgezondheid, kinderbescherming en het milieu, met 
klinieken voor gehooronderzoek en het aanpassen van 
gehoorapparaten.
Beroepsopleidingen zorgen ervoor dat mensen met beper-
kingen kunnen werken, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen, profiteren van financiële onaf-
hankelijkheid en hun families kunnen helpen. 
Het programma zorgt dat de kwaliteit van leven en de levensstandaard van de begunstigden (men-
sen met beperkingen en hun families) wordt verbetert. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van dit 
arme en karig-bedeelde deel van Zuid-Shoeneh.  

• Zo’n 196 kinderen met beperkingen werden jaarlijks geholpen. 
• Het district telt 13 dorpen, met een bevolking van ongeveer 60,000 mensen.

Onderwijs voor verstandelijk beperkte
 kinderen in JOFEH centrum

Houtbewerking in het KREIMEH centrum
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Internationale verenigingen “Allah Kariem”
“Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf” in Zwitserland, Nederland, Duitsland en Groot-Brit-
tannië, (in Japan, Jordanië, Korea en de VS worden stichtingen opgericht).
We danken de vele gevers die ons met hun gaven gedenken en de verenigingen en stichtingen van 
“Vrienden” steunen.

Netwerk-partners
De “el-Dhia” Vereniging voor de Rehabilitatie en Opvoeding van Blinden en Slechtzienden
De “al-Raja” (Hope) Vereniging voor Bijzonder Onderwijs (voor verstandelijke beperking)
Het “Palestina” Ziekenhuis (voor trauma en neurologie)
De “al-Hussein” Stichting  voor Opleidingen en Inclusieve Dienstverlening (lichamelijke beperkingen)

Partner Scholen
United Church School Trust, GB
Mill Neck School, New York, USA
Paulinenpflege, Winnenden, Duitsland
Ahliyeh School voor meisjes en de Bisschops’ School voor jongens, Amman
Episcopaalse School voor Blinde Kinderen, Irbid

Instituten
De Amerikaanse  Ambassade, Amman
American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, USA,
Anglican Aid Abroad, Australië
Anglo Jordanian Society, UK
Arab Evangelical Episcopal Church, Jeruzalem 
Christoffel Blindenmission, Duitsland
Church Mission Society, GB
Deutsche Evangelische Kirche, Amman
Diakonie - Katastrophenhilfe, Berlijn
The Diocese of Tokio Nippon Sei Kokai, Japan
Episcopal Relief & Development, USA
Evangelische Landeskirche Württemberg, Duitsland
Evangelische Mission in Solidarität, Duitsland
Evangelisches Gemeindebüro, Amman
Geschäftsstelle Taubblinden-Hilfe, Zwitserland
“Historic Christ Church”, Holy Land Mission,  Alexandria, USA
Higher Council for the Affairs of Persons with Disabilities, Amman
United Company for flavors and Fragrances Co., Amman
The (Wycliffe) Seed Company, USA
Ladies Guild, Church of the Redeemer, Amman

DANK

Japan Anglican Women’s Association 
Karen Mashini-Ladies Society, Amman
Inner Wheel Club of Amman
Ladies Committee, Orthodox Society
Philadelphia Lions, Amman
Meir Church
New English School, Amman
Peter Storrs Trust, GB
Said Foundation, GB
St. Mary’s Ladies Guild, Chicago
St. Mary’s Orthodox Church, Chicago
Wings of Hope, Jordanie
World Vision
The Ymata Group
Ahli Bank, Jordanie
Union Bank, Jordanie

Individuele en persoonlijke giften aan de Jordaanse ‘Friends’ Society – Allah Kariem!
Rene Kolsters, Holland
John and Helen Penfold, UK
Mrs. Ria Lammers, Holland 
Mrs. Nellie Koegler, Holland
Ms. Halina Weyers, Dubai
Mr. Gerhard Tschanz, Zwitserland
Pfr. Siegfried Pick
Ms. Yvonne Bergwerf, Holland
Mr. Friedrich Seibold, Duitsland
Mr. & Mrs. Wüthrich, Zwitserland
Ms. Eunice Luguterah
Mr. Cedric Ehmann, Duitsland

Mr. Elias Khlaifat
Fam. Isam Salfiti, Amman 
Mr. Hans Bertschi
Mr. Daniel Hofer
Ms. Cheryl E. Hird
Mr. Song Changyeob
JK Family
Rt. Rev. A.H. Iso, Japan
Mr. Imad Muasher
Ms. Louise Coubrough, UK
Mr. Akira Mitsumasu, Singapore
Mr. Manfred Voigt, Duitsland
Mr. Johannes Kärcher, Duitsland
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CONTACTEN – INTERNATIONALE RELATIES

Vrienden van het  HLID - GB
Voorzitter /sponsoring:
Mr Jonathan Allen
e-mail: jonathanallan@me.com
Betaalrekening: 
No 00092614 Friends of
the Holy Land Institute for the Deaf
Deposit Account, CAF Bank Ltd,
25 Kings Hill Av., Kings Hill, West Malling,
Kent ME19 4JQ, Sort Code 405240

Vrienden van het  HLID - Holland
Voorzitter: 
Dhr B. A. Luijendijk
Secretariaat: 
Mw Y. Bergwerf
e-mail: info@vriendenvanhetHLID.nl 
Sponsorsecretaresse:
Mw W. Ciere-Belt
e-mail: sponsoring@vriendenvanhetHLID.nl 
Penningmeester:
Dhr A. Aalderink
e-mail: aleidus@xs4all.nl
Betaalrekening:
NL58INGB0000715515 t.n.v. Vrienden van het 
HLID te Zoetermeer
BIC: INGBNL2A

Vrienden van het  HLID - Duitsland
Voorzitter:  
Rainer Dorsch
e-Mail: Rainer.Dorsch@Paulinenpflege.de
Vice Chairman & Penningmeester: 
Thomas Rupp
e-Mail: Thomas.Rupp@Paulinenpflege.de
Betaalrekening: 
Kontonummer: BIC: VOBADESS
IBAN: DE92 6009 0100 1502 8720 05
Sponsorsecretaresse:
Lena Rappl 
e-mail: lena_rappl@gmx.de

Vrienden van het  HLID - USA
Contactpersoon:
Ann Lynn
e-mail: aklynn@afedj.org

Voor meer informatie kunt U terecht bij: 
Vrienden van het  HLID- Internationale 
Coördinator: „Allah Kariem Group“
Yvonne Bergwerf
e-mail: info@vriendenvanhetHLID.nl

Vrienden van het  HLID - Japan
HLID no-kodomowo-sasaerukai
Contactpersoon:
Sarah Yoshimatsu
e-mail: hlid-japan@gmail.com
Betaalrekening: 
Yuucho Bank
10050 45970211
HLID n0-kodomowo-sasaerukai
3-6-18 Shiba-kouenn, Minato-ku, Tokyo

Vrienden van het  HLID - Zwitserland
Voorzitster: 
Ruth Kölla
e-Mail: info@freundedeshlifg.ch
Sponsorsecretaresse:
Monika Bieri
e-mail: patenschaften@freundedeshlifg.ch
Penningmeester:
Damaris Gugger
e-mail: finanzen@freundedeshlifg.ch
Betaalrekening: 
Postcheckkonto: 60-131790-4
IBAN: CH10 0900 0000 6013 1790 4
Freunde des Holy Land Institute für Gehörlose in 
Jordanien, Belp

Bankrekeningen voor de «Vrienden» 
Verenigingen en Stichtingen:

ETIHAD Bank
Account name: The Holy Land Institute for the 
Deaf
IBAN Account nr.
(JD)     JO67 UBSI 1010 0000 1010 0348 5151 01
(US$)  JO53 UBSI 1010 0000 1020 0348 5201 01
(GB£ ) JO15 UBSI 1010 0000 1030 0348 5201 01
(CHF)  JO12 UBSI 1010 0000 1050 0348 5151 01
(€)        JO31 UBSI 1010 0000 1230 0348 5201 01
Swift code for all accounts: UBSIJOAXXXX

The Diocese of Jerusalem
The Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East

Address: P.O.Box 191122, JERUSALEM 91191
www.j_diocese.org
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THE HOLY LAND INSTITUTE FOR DEAF AND DEAFBLIND CHILDREN

The Holy Land Institute for Deaf and 
DeafBlind Children
P.O Box 15, Salt 19110, Jordan 
Tel:  + 962 (5) 3554952/3
Fax: + 962 (5) 3554951
Mobile Orange: +962 777600096
Mobile Zain:  +962 795660025
Email: hlid@go.com.jo

Bank Accounts:
Jordan Ahli Bank / Salt Branch
Account name: 
The Holy Land Institute for the Deaf - School
IBAN  Account nr.: 
JO02 JONB 0060 0001 3010 1426 0458 01- JD
Swift code: JONBJOAXXXX
Fax: (+962) 25355774
Tel.: (+962) 5355771

We zien u graag op onze website: www.holyland-deaf.org


