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Sõjapõgenike laste kingitused läksid teele ka Lääne-Virumaalt
Eva Klaas

10. detsember 2016 00:00

Rakvere põhikoolis koguti sõjapõgenikele koguni 45 kingitust. Neid käisid Sõbralt Sõbrale kauplusesse õpilaste esindajatena viimas Simon Uustalu ja Kaileen Geidik. Foto:
Evelin Rikma

Kõik soovijad said kaasa lüüa rahvusvahelises heategevuskampaanias “Täht idas”, millega koguti kingitusi LähisIda sõjapõgenike lastele.
Seekord tehti pakke Süüria ja Iraagi pagulaste lastele Jordaanias ja Sudaani pagulaste lastele Egiptuses.
Kingakarpidesse pakendatud kingid kõikjalt Eestist on praeguseks kokku kogutud ning toimetatud Lätti, kust need jätkavad teekonda LähisItta. Esialgsetel andmetel tehti
Eestis neile lastele 630 kingitust.

Eestis neile lastele 630 kingitust.
Eestis oli avatud üle kolmekümne kinkide kogumispunkti, sealhulgas ka EELK Rakvere Kolmainu kirikus ning Sõbralt Sõbrale Rakvere kaupluses.
Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja, Viru praost Tauno Toompuu ütles, et tänavu tehti kingitusi rohkem kui eelmisel aastal.
Toompuu sõnul lõid pakkide komplekteerimises kaasa koguduse liikmed ning pühapäevakooli õpilased, aga kinke tuli ka koolidest, näiteks Lasila põhikoolist. Lisaks
mänguasjadele pandi pakkidesse kirjatarbeid.
“Põgenikelaagrites LähisIdas valitseb kitsikus, oluline on aidata lapsi just nende kodule võimalikult lähedal,” kõneles Toompuu. Ta tõi välja, et tegemist on hea rahvusvahelise
algatusega, mis toimub riikidevahelises koostöös.
Rakvere Kolmainu kirikusse viis kinke ka Tapa gümnaasiumi õpilasesindus.
“Mõte osaleda tuli juhuslikult. Lugesin selle projekti kohta internetist ja pakkusin kohe Tapa gümnaasiumi õpilasesindusele, et lööme kaasa. Kingitused valisime igasse karpi
enamvähem ühesugused, sest projekti kodulehel oli asjade soovituslik nimekiri,” rääkis õpilasesindusse kuuluv Betty Abel.
Igas kuuest kingakarbist olid värvipliiatsid, teritajad, värviraamatud, maiustused, pehme mänguasi ja soojad sokid. Neiu ütles, et sõjapõgenike lastele kingituste tegemises lõi
kaasa kogu kooli 24 liikmeline õpilasesindus.
“Tundsime, et ka need lapsed, kel ei pruugi sõja tõttu enam vanemaid olla, vajavad hoolt ning jõulukinke,” ütles Betty Abel ning lisas, et järgmisel aastal on kavas kaasata
kogu kool.
Sõbralt Sõbrale Rakvere kaupluse juhataja Janek Puusepp rääkis, et usinad kinkide tegijad olid koolilapsed, suur osa neist toodi Rakvere põhikoolist ja reaalgümnaasiumist.
Poes koguti kokku üle kuuekümne kingi. “Suur tahe aidata oli mulle rõõmustav ja üllatav,” märkis Puusepp.
Kolmandat aastat toimuv kampaania sai alguse Lätist, selles osaleb tänavu kuus riiki, sealhulgas kõik Balti riigid. Eesmärk on koguda 6000 kingitust lastele, kes on
sõjaolukorras kannatada saanud, kodust ilma jäänud.
Lapsed saavad oma karbid kätte jaanuaris, kolmekuningapäeva paiku. Just kolmekuningapäevast on tuletatud ka projekti nimi “Täht idas”.
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