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Kristel Geidikul leidub küünlaid igale maitsele. Tootearenduse käigus on proovitud mitut materjali, kõige paremaks osutus palmivaha. 

Rakvere põhikooli üheksanda klassi piiga Kristel Geidik on juba

kolm aastat unistanud minna vahetusõpilasena maailma avastama.

Praegu on ta peaaegu poolel teel Hispaaniasse. Õpilasvahetuse

programmis on esimesed etapid läbitud ja juba on osa rahastki

koos. Pea poole summast plaanib piiga koguda enda valmistatud

küünalde müügiga.

Küünalde valmistamises on neiu juba peaaegu spetsialist. Katse ja

eksituse meetodil on leitud parimad materjalid, et vormida ilusaid ja

hästi põlevaid küünlaid. Valikus on neid erinevaid.

"Plaanime küünalde müügiga saada 3000 eurot kokku," tunnistas Kristel

Geidik, kes saab ühte sorti küünlaid teha korraga kaks. "Nad peavad

tahenema ka," selgitas käsitööhuviline neiu. Praeguseks on juba paras
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hulk küünlaid valmis. Kristel Geidiku valmistatud küünlaid saab osta

Virumaa Muuseumide suveniiripoodides, Liiguste burgerikioskist ja

motoklubist Aurum21. Facebooki lehel "Kristel Hispaaniasse

vahetusõpilaseks" saab samuti küünlaid tellida ning neiu tegemistele

kaasa elada.

Küünlad ise ei ole lihtsad tahiga silindrid. Looduslikust palmivahast

valmistatud küünlaid on igat värvi ja mitmesuguse kujuga. Kõige

erilisemad on vahest pealuukujulised, mis on valikust kõige kallimad,

makstes 8 eurot. Kõige soodsamad küünlad maksavad 4 eurot.

Tarmukas piiga hakkas kodus juba paar aastat tagasi rääkima, et tahab

vahetusõpilaseks minna. Lisaks küünalde müügile on Kristel Geidik

aktiivselt otsinud õla alla panijaid. "Toetajaid otsin sotsiaalmeedia kaudu

ja olen ka otse kirjutanud. Aga peab ikka väga-väga palju kirjutama,"

selgitas neiu. Vähesed on võtnud vaevaks kirjale vastata ja vastused on

enamasti eitavad.

Esialgu soovis Kristel Geidik vahetusõpilaseks minna Ameerikasse, kuid

mõtles siiski ringi. "USA oli kallim ning inglise keelt ma juba oskan.

Hispaanias saaksin uue keele õppida," rääkis piiga, kes on rahvusvahelise

õpilasvahetuse programmis ASSE juba esimesed sammud teinud.

Kümneks kuuks Hispaaniasse minek maksab 7590 eurot. Selle eest saab

õpilasvahetusprogrammis osaleja kindlustuse ning sinna ja tagasi sõita.

Kohapeal hakkab Kristel Geidik elama peres, kes tulijale keelt ja kultuuri

tutvustab. Selle aja jooksul tuleb perel rändurit toetada taskurahaga, toit

ning elamine on samuti võõrustajate poolt.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, lõpetab Kristel Geidik Rakveres põhikooli

ning veedab uue õppeaasta Hispaanias. Kümnes klass tuleb tal Eestisse

naastes siiski uuesti läbi teha. Neiu sõnul õpetajad toetavad tema plaani.

Õppeaasta välismaal avardab ju tohutult silmaringi. Seda kogemust

koduses klassiruumis õpikuid uurides ei saaks.


