Krasnodarkalapsedelasidoma p6lisel kodumaal
SILLE'T'AKSIMOV
IngtistelOtsatalus kohtusld inimesed,kes kolm
aastatvahendanudpere-ia s6prussuhteidUkraina
Krasnodarkakiila elanikega.Tegemiston vaikese
kiilaga,kus elab 500elanikku,kellestpaliudeton
Eestiiuured. Kokkusaamineoli korraldatudKrimmi
lasteleia nendetuglperedele.
"Kogu tegevustik sai hoogu
jaanuaris, kui Ohtulehes ilmus artikkel Krimmi eestlaste raskest majanduslikust
olukorrast ja kutsuti iiles
neid abistama," itles Aare
Hindremiie, iiks iirituse toetajatest.'Vdtsin sedanaid
tihendust selle projektiga tegeleva inimesega Piret Laidroga ning temaga panimegi
kokhu grupi inimesi, kogusime kokku jduiupakid, lisaks humanitaarabi pakid
ning viisime need Ukrainasse Krasnodarka kiiLlla.'
See kiila on Hindremiie
s6nul teistest liiheduses asuvatest kiila?est tunduvalt
kehvenal jiirjel.
Krasnodarkas elati peredes, tutvuti sealseteinimestega, siiiiYiti nende muredesseja r66mudesse. Koos hakati ka plaane tegema, kuidas
kontakte arendada - viilja
kaidi idee, et suviti v6iks
Krasnodarka lapsed tula
elama Eesti peredesse. Tanu
eesti keele 6petajale Merge
Simmulile, kes dpetab Krasnodarkas lapsi eesti keelt
riiiikina, saidki need grupid
moodustatud. Nii et juba
teist aastat viitrivad Eestis
tugiperedes 15 last, kel Eesti juured.
Hiadremiie sdnul veetsid
lapsed Eestis aega huvitavalt. Elasid-suhtlesid tu-

giperede lastega, palju sai
ringi s6idetud mOitda Eestimaad. "Meie pere k?i.isJiineda talupiievadel, Viljandi folgil, s6itsime maakonnas ringi," iitles Hinclremiie. "Keelt
muidugi kahe niidalaga
suurt ei 6pi. Aga midagi meie
elust ja olust jiii kindlasti
neile kiilge. Kdige tiihtsam
on see, et nad on niiinud, kuidas Eestis elata}se. V6ib-olla
paljud nendest tahavad tulla hiljem Eestisse elama. Siis
on neil teada, mis neid siin
ees ootab."
Hindremiie iitles, et peredessepaigutati Klasnodarka
lapsed ilna suuremate sekeldusteta, kasutati s6prus- ja
tutvusringkonna perekondi,
kes sellegameelsasti tegelesid. Osa lapsi suundus taas
neisse peredesse,kus viibiti
ka eelmisel aastal.
Eestis oli lastel ka palju
iilisiiritusi.
Uheskoos kiiidi
vastuvdtul Ukraina suursaadiku juures, Kadrioru
pargis, tivolis, loomaaias,
tutrruti Tallinna vanalionaga, kilidi Tartu pdeval, Aura
veekeskuses, botaanikaaias.
Eile tuldigi tugiperedega
kokku Otsa talusse, et t€ha
Eestis viibimisest kokkuv6tteid, vahetada muljeid ja
plaanida uusi kohtumisi.
Lastele korraldati joonistamisvoistlus.

TatianaSaltsbergon Vlll kl 6pilane Krasnodarkast.Eestis
meeldistallenii vaga,et koduigatsustpeateet tutnud."Eestis on k6ik llus, mets,i6ed, mitte nii nagu melt.Muttehakkas mets vega meeldima."
Aare Hindremiie leidis, et
sellist ettevotmist poleks
tohtinud mitte mingi hinna
eest maha magada. Saiju sel
kombel aidata Krimmis elavaid inimesi suhestarla end
p6lise kodumaaga.
Ajasime juttu ka Krasnodarka ettevdtmise alguse
juures olnud Piret Laidroga.
Asi v6ttis tuld, kui Laidro
tiiiitas Ku.nderi seltsis rahvakooli juhatajana ning seltsi
julataja riiiikis talle midagi
Krimmi eestlastest. Piret
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Laidro tunnistas, et fitles
hajameelseli ja-jah, teadmata veel ise, millele s6rme andis. Aga peatselt olid Krirnmi sdidu piletid laual, et minna kohtuma kaugete kaasmaalastega.
uAlles koju uaasnuna
hakkasin m6istma, millega olime Krasnodarkas kokku
puutunud," iitles Laidro.
"Nende inimeste kohutav
vaesus ja kodumaaigatsus
jdudis minuni ning mind
haaras kaastunne. Ilalkasin

Aarc Hindremaelon heameel,et Krasnodarkalastele6pe,
tatakse eesti meelt ia keell.
igalt poolt, nii Eesti Rahva
Muuseumist kui ka Rocca al
Marest, ot'sima KriED.i eestla6te kohta daterjali, kuid
selgus, et materjale on ainult
Kaulaasia-eestlaste kohta.'
Seejlirel tekkiski Laidrol
Kunderi seltsi juhatajaga
mdte neid inimesi aiilata.
Krasnodarka eestlaste
uurirf seks n6utati rahlruskultuuri fondist toetuEt ja
saadigi ning nii need kontaktid kaugete eestlastega arenema hrkkqaid.

iitles, et kolme aastajooksul
on sellesse ettev6tmisesse
liilitunud iiha uusi projekte.
Laidro on kirtdel, et seatud
eesmArk - et Krimmi eestlased saaksid nii majanduslilku kui ka moraalset tuge
oma kodumaalt - on teitunud.
16. augustil ou Krasnodarka kiila 40 aastajuubel. Ktila
juubelile s6idab Eestist ohtralt rahvast, kutse on saanud ka rahvastikuminister

