Projekt „Orbude toetuseks”
2008. aasta sügisel sai alguse projekt „Orbude toetuseks”, mille raames toetame orvuks jäänud või
vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsi ja neid kasvatavaid vanavanemaid. Aidame kaasa laste silmaringi
avardamisele ja nende huvitegevuse arendamisele, korraldades teatri-, kino- ja kontserdikülastusi,
ekskursioone Eestimaa kaunitesse kohtadesse, spaa-külstusi jpm. Vanavanematele korraldame kasvatusja psühholoogiateemalisi loenguid ning seminare. Lisaks toimuvad nii lastele kui ka vanavanematele
meeleolukad jõulu- ja emadepäeva peod, mängupärastlõunad jms. Projekti rahastab Swedbank oma
annetuskeskkonna kaudu.

Projekti tegemistest 2014. aastal
VENÜ projekt „Orbude toetuseks“ sai alguse 2009. aastal Swedbanki annetuskeskkonnas. Oleme võtnud
oma hoole alla vanavanemad, kes kasvatavad üksinda oma orvuks jäänud või hüljatud lapselapsi.
Täidame seda lünka, milleks vanavanematel ei jätku vahendeid ega aega: käime lastega kinos, teatris ja
näitustel, korraldame ekskursioone jpm. 2014. aastal oleme lisanud õppelaagrid, kus lapsed omandavad
eluks vajalikke kogemusi ja oskusi. Projektis osaleb 31 last ning 27 vanavanemat.
2014. aasta jooksul vaatasime Coca-Cola Plazas filme „Lumekuninganna ja igavene talv“, „Rio 2“,
„12 aastat orjana“, „Lennukid II“, „Mängiks mente“ ning „Saja sammu teekond“. Käisime ka
Lennusadamat ja Titanicut uudistamas. Perede vaimustus väljapanekutest oli üllatav, näitusesaalides
veedeti 4–5 tundi.
Teatrite repertuaarist oli seekord võimalik valida Estonia teatrist „Garmen“, „Prints ja kerjus“ ning
„Väike prints Hamlet“, Eesti Draamateatrist „Tuhk ja akvaviit“ ja „Eesti matus“ ning Nokia
Kontserdimajas Vanemuise etendust „Ooperifantoom“.
Emadepäeva kontsert oli sel aastal Estonia Kontserdisaalis, esinejad „2 ja pool meest“. Jõulukontserdil
käisime Jaani kirikus, kus laulsid Maarja-Liis Ilus ja Koit Toome. Osalesime SA Dharma Kloogaranna
Noortelaagris ning Nõmme Lastekaitse Liidu laager Uuetoa talus oli ainult meie laste päralt. Programmid,
mille korraldajad olid oskuslikult koostanud, olid õpetlikud, tegevusrohked ja ka vallatud. Vanavanemad
said võimaluse pisut puhata.
Suvel oli kahepäevane ekskursioon Põlvamaale Cantervilla Lossi mängumaale, mis on ühe pere mitme
põlvkonna looming keset kaunist loodust. Tagasiteel vaatasime Anu ja Jüri Variku kujundatud imeilusat
koduaeda Põlvas. Selle ekskursiooni sügavam eesmärk oli näidata, mida on võimalik oma peredega ette
võtta.
Koolivaheaegadel käisime ujumas, seekord Nõmme ujulas, ning osalesime Punase Risti
esmaabikursustel.
Jõulupidu toimus Poska majas väga rikkaliku kingikotiga, sest suure üllatusena saatsid meie lastele
jõulukinke Siiri Sisaski MTÜ Saagu Valgus ja SA Dharma. Osalesime ka jõulutunneli võtetel ja jõulupeol
Eesti Lastekirjanduse Keskuses, suurepärases majas täis loomingut ja arenguvõimalusi lastele.
Laste säravad silmad ning nende vanavanemate siiras tänu iga ürituse järel lisab meile tahet leida neile
parimat pakkumiste ülikülluse hulgast. Suurem osa sellest tänust kuulub annetuskeskkonnale „Ma
armastan aidata“ ja neile inimestele, kes annetavad.
Meediakajastused meie tegemistest ilmuvad „Elukaares“. Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu
Facebook ning koduleht www.venu.ee on täiendamisel.

Projekti „Orbude toetuseks“ tegemistest 2015. aastal
Projektis „Orbude toetuseks“ osales 16 perest 24 last vanuses 6–20 aastat ja 25 vanavanemat.
Teatrite repertuaarist vaatasime Eesti Draamateatris lavastusi „Vana roosa maja“ ja „Teed juuakse kell
viis“ ning Estonia teatrist valisime üheosalise õppeprojekti „Hunt ja seitse kitsetalle“ 4–10 aastastele,
Imre Kalmani opereti „Tsirkusprintsess“ ja Astrid Lindgreni lastemuusikali „Karlsson katuselt“.
Muusikalidest sobis meile Elton Johni ja Lee Halli „Billy Elliot“ Nordea Kontserdimajas.
Filmidest vaatasime seekord Coca-Cola Plazas perefilmi „Kuus kangelast“, ulme- ja äksifilmi „Jupiteri
tõus“, kogupere- ja fantaasiafilmi „Tuhkatriinu“, kriminaal- ja äksifilmi „Kiired ja vihased“, komöödia-,
anima- ja koguperefilmi „Pahupidi“, komöödia-, draama- ja muusikafilmi „Ricki – rokkstaarist ema“,
kogupere-, komöödia- ja animafilmi „Hotell Transilvaania“ ning äksi-, seiklus- ja kriminaalfilmi „007
Spectre“.

Kahel korral käisime Skyparkis, kus lapsed said ennast batuudimaastikul hüpates, poroloonibasseinis
hullates, turnimislinnakus turnides ja mängumasinatel mängides välja elada.
Kunsti nautisime Kadrioru Kunstimuuseumis näitusel „Ehe kunst või petukaup“, tutvusime Mikkeli
Muuseumi püsinäitusega ning imetlesime lehvikute näitust „Volditud maailm“ Eesti Kunstimuuseumi
kogudest. Giidiks oli meie VENÜ liige Aime Makke.
Kahel korral käisime Raplas Siiri Sisaski loodud MTÜ Saagu Valgus väljapanekul, kus meie projekti
vanavanemad said valida tasuta riideid lastele ja endale.
Suvel oli kahepäevane ekskursioon Põlvamaale Cantervilla Lossi mängumaale, mis on ühe pere mitme
põlvkonna looming keset kaunist loodust. Laste soovil kordasime eelmist suve – mängumaal jätkus
tegevust igale vanusele. Tagasiteel käisime Elistvere Loomapargis Jõgeva maakonnas.
Naissaare ekskursioon koos kohaliku giidiga pakkus palju huvitavat. Veoautokastis sõita on ju nooremale
generatsioonile päris põnev ning samal ajal vanavanematele nostalgia noorusajast.
Koos VENÜ liikmetega võtsime osa eakate päevale pühendatud rännakust Rocca-al-Mare
Vabaõhumuuseumis.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse kutsel osalesid meie 13 nooremat last koos vanavanematega jõulupeol
„Jõulusagin Nukitsaga“, kus lapsed said jõuluvanalt kingiks raamatu.
Meie projekti jõulupidu toimus VENÜ majas Kadriorus. Jõuluvana tõi lastele kingitusi Soome
Tervisetooted OÜ-lt. Suureks üllatuseks oli vanavanematele ja projekti tiimile D-vitamiini kapslid
turgutamiseks.
Venü pere liige Juta Liiv kudus projekti lastele sokid.
Projekti jõulutoetuseks said lapsed Kaubamaja kinkekaardid vajalikeks ostudeks, kommipaki ning
meepurgi peredele.
Audentese Erakooli heategevuslikul jõululaadal kogutud raha eest toetati kolme meie projekti peret –
neile osteti vajalikke esemeid.
2014. aasta Jõulutunnelis kogutud summadest saime tasuda 10 lapse eest 9 kuu treeningute tasud ja 6
lapsele suvised treeninglaagrid. Kahe lapse suvise linnalaagri tasusime projektile laekunud summadest.
Meie tiimil on suur rõõm organiseerida erinevaid üritusi lastele ja neid kasvatavatele
vanavanematele.
Naeratavad näod, säravad silmad ja südamikud kallistused, mis meile osaks saavad,
kuuluvad ka teile, armsad annetajad:
„Armastan aidata“ keskkonnaga seotud inimesed
Soome Tervisetooted OÜ
Audentese Erakooli heategevusliku jõululaada organiseerijad ja seal osalejad
Tallinna Haigekassa töötajad
Coca-Cola Plaza
MTÜ Saagu Valgus
Suur tänu ka paljudele teistele, kes on meie ürituste toimumisele kaasa aidanud mitmel
erineval moel.

Projekti tegevusest 2016. aastal
Meie projektis „Orbude toetuseks“ on endiselt 16 peret, küll väikese vangerdusega, sest kes lõpetab
gümnaasiumi, kutsekooli või läheb peale 9. klassi tööle, langeb meie projektist välja. Koostöös
KOVidega võtsime juurde 5 eestkosteperet, kus vanavanemad kasvatavad oma lapselapsi, ning sügisest
on meil koos uute tulijatega 30 last ja 24 vanavanemat. Meie projektis on lapsed vanuses 8–20 aastat,
sellepärast tuleb anda ürituste valikuid nii noorematele kui ka vanematele lastele.
Aasta algas meie peredele imelise etendusega Disney fantaasiamaailma armastatud tegelastega jääl.
Jäälavastus „Disney on Ace” Saku Suurhallis oli kahtlemata suurüritus, mis jättis unustamatu mulje.
Veebruarikuise vastlapäeva tähistamise Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis lükkasime edasi märtsi
algusesse, sest siis oli võimalik teha saanisõitu hoburakendiga. Kuie koolimajas tutvustati rohke
pildimaterjaliga, millised olid nukud 100, 200 ja 300 aastat tagasi. Huvilistel oli võimalik võtta ajalooliste
kaltsunukkude lõikeid või valmistada kaltsutitt.

Kord kvartalis käime kinos Coca-Cola Plaza. Seekord vaatasime filme „Alvin ja koopaoravad. Oravad
rattas" ja „Klassikokkutulek".
Aprillis sobis meile Draamateatri etendus „Augustikuu" – tragikoomiline perekonnadraama pingeliste
põlvkondadevaheliste suhetega meie näitlejate paremiku esituses.
Kutsusime külla tunnustatud psühholoogi ja perenõustaja Tõnu Otsa, kes on ise ääretult positiivne
inimene. Temalt oli kõigil meil midagi kasulikku meelde jätta suhtlemiseks teiste inimestega elu
erinevatel perioodidel.
Meie noorematele tüdrukutele ja poistele oli samal ajal põnev käeline tegevus. Kauniks said kausid,
taldrikud, pudelid ja kivid. Sirje Pakler õpetas neile erinevaid tehnikavõtteid.
Mais nautisime Rahvusooperis Estonia operetti „Savoy ball", mis oli uues kuues ja haarava
svingimuusikaga.
Tasuta riideid jagas meile Raplas MTÜ „Saagu valgus”.
Juuni filmidest vaatasime seiklus-, fantaasia- ja koguperefilmi „Alice peeglitagusel maal” ning draama- ja
romantikafilmi „Mina enne sind”.
Jõudiski kätte suve tipphetk – kolmepäevane ekskursioon: Pühajärve SPA-basseinid, saunad, jõusaal,
söögid, majutamine ning karastatuile järvemõnud. Lapsed/noored mängisid soovi korral lauatennist,
piljardit ja korvpalli. Ekskursiooni programmi mahtusid Tehvandi, Energiasammas, Otepää kirik,
Lipumuuseum, Jakob Hurda tuba, Labürint, Intsikurmu, Põlva kirik, Taevaskoda ning Sangaste loss.
Tagasiteel rändasime läbi sajandite Paide Ajakeskuse ajamasinas.
Ida-Virumaa ekskursioonil käisime augustis. Uudistasime Kukruse Polaarmõisa, ainsat omataolist kogu
maailmas. Tutvusime Eesti Kaevandusmuuseumiga, käisime allmaakaevanduses, kus hetkel pakuti
rahvusvahelist kunstisensatsiooni valgusnäitusega „Parasite Beach“. Külastasime Mandrete maakodu,
imetlesime Ontika pankrannikut ja Vallaste juga ning tagasiteel Tallinna nautisime Jägala juga.
Etendus „Piip ja Tuut Hamlet" pakkus meile 1 tund ja 15 minutit nalja ning naeru vahetult enne kooliaja
algust.
Septembris vaatasime komöödia- ja animatsioonifilmi „Lemmikloomade salajane elu” ning komöödia-,
draama- ja eluloofilmi „Florence Foster Jenkins”.
Oktoobris olime Rahvusooperis Estonia muusikali „Mees La Manchast" naerutavas lummuses.
Meie hobusesõbrad said tänu soodsale perepiletile väisata Tallinn International Horse Show pühapäevast
etendust.
Novembris valisime kinokavast animatsiooni- ja koguperefilmi „Trollid” ning äksi-, seiklus- ja
fantaasiafilmi „Doktor Strange” ikka kinos Coca-Cola Plaza.
Detsembris oli meie muusikanautijail võimalik vaadata paroodiasõu „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaali.
Meie projekti jõulupeol VENÜ majas valitseb alati eriline ülev tunne, kingikotid on juba saalis ja mõni
suurem pakk seina ääres ootel. Ka sel aastal aitasid jõuluvanal kinke valida Soome Tervisetoodete OÜ
kaks kaunist daami. Loomulikult olid lapsed enne oma soovid teele saatnud. Kõik lapsed said jõuluvanale
salmi lugeda. Projekti poolt olid kinkekaardid ja peredele vahva karvane pandataoline kommikott. Lapsed
said koju kaasa restorani My Sushi kinkepakid sušiga, mida neist ilmselt keegi pole varem maitsta
saanud. Üks 9aastase poiss ütles, et see oli tema elu kõige õnnelikum päev – kuldses pakis oli kuldset
värvi tõukeratas, tema soov jõuluvanale.
Audentese Erakooli heategevuslikul jõululaadal kogutud raha eest said kolme pere seitsme lapse
unistused teoks.
Ühisrahastusplatvormi EstateGuru ostetud jõulukingid rõõmustasid projekti viie pere lapsi.
Tsirkusehuvilised vaatasid Juri Nikulini Moskva tsirkust Tondiraba jäähallis. Viimast korda olid areenil
karud.
Projekti arvelt tasusime kolme lapse huviringid ja nädalased suvelaagrid.

Siiras tänu kõigile neile, kes meie ürituste kordaminekutele on kaasa aidanud mitmel erineval moel.
Täname südamest üllaid ja kaastundlikke inimesi, kes teevad meie peredele võimatu võimalikuks. Tänu
annetuskeskkonna www.armastanaidata.ee organisaatoreile ning kõigile annetajaile on meil võimalik
organiseerida kõike seda, milleks meie perede vanavanematel jõudu ja vahendeid ei jätku.

Projekti tegevusest 2017. aastal
Projektis „Orbude toetuseks“ osales 20 peret: 28 last vanuses 8–20 ja 25 vanavanemat.
Kinode, teatrite ning kontsertide seast oleme püüdnud leida sobivaid valikuid meie projekti lastele ja neid
kasvatavatele vanavanematele.
Kinos Coca-Cola Plaza vaadatud filmid: „La La Land: California unistused“ – komöödia, draama,
muusikal; „Koera elu mõte” – komöödia, draama; „Sangarid” – komöödia; „Särts: kosmose kangelane“ –
komöödia, seiklus, animatsioon; „Wonder Woman“ – märul, seiklus, fantaasia; „Nukatuka metsarahvas"
– seiklus, animatsioon; „Paarimees" – komöödia, seiklus.
Teatriskäigud: Rahvusooperis Estonia ooper „Armujook”; muusikal „Karlsson katuselt” – neile lastele,
kes eelmisel aastal seda ei näinud; Ludvig Minkuse ballett „Bajadeer” ning lastelavastus „Võlur OZ”
(Ugala teatri külalisetendus). Draamateatri etendus „Kuldne Lurich” sobis igale vanuseastmele. Vene
Teatri suures saalis vaatasime Ugala teatri lastelavastust „Krimka“.
Kontserdid: Arsise jõulukontsert Estonia Kontserdisaalis; Lenna ja Juss Haasma jõulukontsert Kaarli
kirikus.
Kutsusime külla Reet Linna, kes rääkis meile lühidalt oma elust, edust ja sellest, kuidas elu keerdkäikudes
toime tulla. Vahepaladena esitas ta mõne laulu, kitarril saatis Are Jaama.
Alustasime laste käelist tegevust vahvate juhendajate Kai Leuska, Liisi Plottniku ja nende abiliste käe all.
Lapsed kaunistasid salvrätitehnikas tasse ja alustasse; dekoreerisid küünlaid; valmistasid salvrätitehnikas
puidutoorikutest ehete ja teepakkide hoidmiseks karpe. Jõuluehteid valmistasid nii lapsed kui ka nende
vanavanemad. Tundub, et käelisest tegevusest on kujunenud üks enim armastatud ühisüritus, sest
klassiruum jäi kitsaks. Kolisime suurde saali, et kõik huvilised saaksid osaleda.
Ühepäevane ekskursioon viis meid Raplamaale Mahtra sõja radadele ning Terje Luige suunamisel Mahtra
kangete naiste loodud iluaedadesse. Vaatasime Edde Sündemaa retrohõngulist aeda, tutvusime Elve
Veide Kõrtsu talu tegemiste ja iluaiaga, nautisime Terje Luige juhendamisel tema imekaunist aeda ning
jalutasime Milvi Pareki iluaias, et näidata meie peredele, et oma kätega loodud ja kujundatud on imeline.
Atla mõisa ja Mõisakeraamika tehase omanik Raivi Juks tutvustas meile oma tootmishoonet, keraamika
valmistamist ning 26 aasta jooksul kogetud katsumusi: raskusi, rõõme ja armastust keraamika vastu.
Eeru kõrtsis ja Mahtra Talurahvamuuseumis vaatasime kaadreid tolleaegsest elust ja Mahtra sõjast ning
vaatlesime muuseumi eksponaate.
Tagasiteel käisime Loone linnamäel energiat ammutamas.
Kolmepäevane ekskursioon viis meid Saaremaale. Tänu Saaremaa SPA müügi- ja turunduskonsultandi
Liina Tamme tehtud kokkulepetele osutus majutus ning toitlustamine meile jõukohaseks.
Saarele jõudnud, käisime Muhu pankadest suurimal ja kauneimal Üügu pangal ning Laasu talu
loomapargis, kus nägime jaanalinde, sebrasid, alpakasid, nandusid ja ponisid.
Muhumaalt suundusime Saaremaale. Lõuna- ja õhtusööke pakkus meile hotell Meri. Enne majutust SPA
hotellis Rüütli jõudsime teha tunnise bussiekskursiooni ning tutvuda Kuressaare linnaga. Vaba aja
veetsime basseinides, liutorudes ja saunades.
Teisel päeval käisime Kuressaare Piiskopilinnuses, Angla Tuulikumäel, Pärandikeskuses, Triigi sadamas
ning Panga pangal. Kogu vaba aeg möödus hotelli basseinides, liutorust alla lastes ja saunamõnusid
nautides. Kolmandal päeval olime kuni kella 12ni loomulikult basseinis.
Tagasiteel mandrile uudistasime Kaali meteoriidikraatreid, nautisime lõunasööki Kaali trahteris ning
käisime Valjala kirikus. Järgnes laevasõit Kuivastust Virtsu ja kodutee.

Tänu meie armastatud giidile Aime Makkele on meie ekskursioonid sisukad ja teadmisterohked. Meie
bussijuhi Martin Indrekantsu tasakaalukas ja kõiki meie soove arvestav suhtumine lisab reisidele
positiivsust.
Meie projekti kõige rahvarohkemad üritused on ekskursioonid ja jõulupidu, neid oodatakse erilise innuga
ning puududa ei soovi keegi.
Jõulupidu pidasime VENÜs (J. Poska 15). Selgi aastal aitasid jõuluvanal kinke valida Aljona Pronina ja
Julia Robotaenko (Soome Tervisetooted OÜ). Projekti poolt olid Kristiine kinkekaardid ja kilosed
kommipakid. Mõnusa meeleolu loomiseks olid jõululaual maitsvad ampsud ning karastusjoogid. Pidu oli
täis rõõmu ja tänu kõigile meile.
Täname kõiki annetajaid, tänu kellele saame korraldada kõiki neid üritusi ning tasuda aasta ringi hulga
laste huviringide ja suvelaagrite eest. Selle tõttu on ka vanavanematel pisut kergem ning üritustel osaledes
saavad nemadki tugeva positiivse laengu, et hallis argipäevas toime tulla. Oleme üliõnnelikud, et leidub
nii palju heasoovlikke inimesi, kes aitavad mitmel erineval moel meie peredes luua harmooniat ja usku
headusesse. Oleme veendunud, et ka meie projekti lapsed aitavad tulevikus abivajajaid.
TUHAT TÄNU TEILE!
Annetuskeskkonnas annetajad:
Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse annetuskeskkonnaga seotud inimesed
Soome Tervisetooted OÜ
Coca-Cola Plaza
Audentese Erakooli jõululaada organiseerijad ja laadal osalejad
Ühisrahastusplatvorm EstateGuru
Kaamos Kinnisvara
Maksu- ja Tolliameti töötajad
Benefit AS
Projekti tegevusest 2018. aastal
2018. aastal osales projektis „Orbude toetuseks” 20 peret: 29 last vanuses 8–19 ja 24
vanavanemat.
Alustasime uut aastat käelise tegevusega VENÜ majas.
Tegime sõbrapäevakingitusi ning oskuslike juhendajate käe all valmisid kaunilt kujundatud
kinkekarbid ja südamed. Eriti vanavanemad imestasid järjekordselt, et enda tehtu nii ilus ja
veatu välja näeb.
Veebruaris nautisid meie balletihuvilised Rahvusooperis Estonia Eduard Tubina balletti „Kratt”.
Märtsikuu kujunes meil üsna tihedaks.
Käisime koos VENÜ liikmetega Niguliste kirikus. Meie giid Aime Makke rääkis kiriku ajaloost
ning vaatamisväärsustest. Kuulajaid ja uudistajaid jätkus.
Vene Teatris pakkus Astrid Lindgreni lastelavastus „Pipi Pikksukk" huvi nooremale eale.
Etendus oli vene keeles.
Tallinna raekojas tutvusime püsinäitusega ning vaatasime haruldast väljapanekut Enn Kunila
maalikollektsioonist.
Sellesse kuusse mahtus ka käeline tegevus VENÜ majas. Valmisid üllatused munadepühadeks,
et tuua värve ja rõõmu meie perede kodudesse.
Aprillis leidsime Draamateatri repertuaarist Michael Cooney komöödia „Rahauputus", kus
mängis draamanäitlejate paremik.

Meie teatrikuu jätkus muusikalise lastelavastusega „Lumekuninganna" Rahvusooperis Estonia
(Ugala Teatri etendus).
Mais veetsime aega Pirita Seikluspargis. See üritus sobis projekti igas vanuses lastele.
Kõrguste vallutamine, võrkudesse hüppamine, takistused ja köied, pikad liud maa ja taeva vahel
– see on seikluspark puude otsas!
Juunis käisime ekskursioonil Viljandimaad avastamas. Seadsime sammud Viljandi
lossimägedesse, rippsillale, veetorni, Jaani kirikusse ja Arkaadia aeda; julgemad käisid Viljandi
järves ujumas. Lõunat sõime Pärimusmuusika aidas. Edasi viis tee Heimtali mõisa, hobusetalli
ja viinakööki ning vaatasime ka ERMi Heimtali muuseumit.
Sealt suundusime Nõrga talu iluaeda Metskülas ja Energia tallu Vihi külas. Nende omanikud
rääkisid pereettevõtte loomisest, raskustest ja sihikindlusest saavutusteni. Tagasiteel väisasime
Lõhavere linnust.
Juulikuine kolmepäevane ekskursioon viis meid Ida-Virumaale. Tutvusime Sillamäe linna
vaatamisväärsustega ning jalutasime promenaadil. Maitsva lõuna pakkus meile hotell Krunk.
Sobiva hinnaga majutuse võimaldas Liivaranna SPA Hotell Narva-Jõesuus ning õhtusööke
nautisime Narva-Jõesuu Sanatooriumis.
Teisel päeval oli soovijail võimalus veeta 3,5 tundi Nooruse SPA Hotelli vee- ja saunakeskuses
(8 erinevat sauna, 25-meetrine bassein, välibassein, lastebassein, mullivannid, atraktsioonidega
bassein). Lõunat sõime Narva kolledži kohvikus Muna. Järgnes ekskursioon Narva linnas:
Narva linnus-muuseum-galerii, Kreenholm, promenaad, Rootsi lõvi, Aleksandri Suurkirik,
Raekoda. Hilisõhtul imetlesime päikeseloojangut mere ääres Narva-Jõesuus.
Kolmanda päeva hommik möödus hotelli väikestes basseinides ning mererannas jalutades.
Koduteel tegime peatuse Rakveres. Lõunatasime Teatri kohvikus, tutvusime linna
vaatamisväärsustega ja käisime Rakvere linna ürgset sümbolit Tarvast tervitamas.
August oli meil jälle teatrihuviliste päralt. Jälgisime Rahvusooperis Estonia Jerry Bocki
muusikali „Viiuldaja katusel". Muusikale armastavad meil nii noored kui ka vanad.
Septembris viibisime Maarjamäe lossis. Lastele oli ühine programm „Filmi sisse minek" ja see
on tõeliselt 1,5 tundi põnevust. Vanavanemad tutvusid giidi juhendamisel Maarjamäe näituste ja
vaatamisväärsustega.
Oktoobris vaatasid huvilised Rasmus Puuri ooperit „Pilvede värvid“.
Aasta viimases käelises tegevuses valmistasime kinkeümbriseid šokolaaditahvlitele ja
jõulukaarte.
Meil oli võimalus nautida Mustamäe Elamuse SPA mõnusid (ujula, lõõgastusbasseinid,
atraktsioonidega lasteala ning erinevad saunad).
Novembris vaatasid huvilised Georges Bizet’ ooperit „Carmen“.
Detsembri keskel toimus meie projekti jõulupidu VENÜ majas. Teadsime, et sel aastal
jõuluvana meile tulla ei saa, ning meil oli varuks väike üllatus. Pooletunnise etteastega teritas
meie meeli ja tekitas põnevust mustkunstnik Richard Samarüütel, kes kinkis oma aega ja annet
meie peo kordaminekuks.
Jõuluvana abiline Aljona (Soome Tervisetooted OÜ) oli kõik pakid hoole ja armastusega
imekauniks pakendanud. Sel korral osales ta ka meie jõulupeol ning kaunistas saali heeliumist
õhupallidega ja andis lastele kingitusi luuletuse või mõne muu etteaste eest.
Projekti poolt andsime igale lapsele 20 € kinkekaardi ja komminotsu ning peredele kinkekaardi.
Jõulupeo täiuslikkuse juurde kuuluvad meil ka mõned soolased ja magusad ampsud, tee ja
morss.

Jõululaupäeva muutsid erakordseks Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland & Noorkuu jõulukontserdiga
Kaarli kirikus.

Tänu teile, armsad annetajad, oli meie projekti peredel imeline aasta ja palju
rõõmsaid hetki. Täname neid paljusid, kes hoolivad. Lisaks said kolm last aasta
läbi huviringist osa võtta ja neli last suvelaagris osaleda.
Täname südamest kõiki annetajaid ja loomulikult kõiki neid, kes mitmel
erineval moel meie ürituste kordaminekule kaasa aitasid.
Siiras tänu:
Soome Tervisetoodete OÜ-le jõulukinkide eest
MyFitness Virule jõulukinkide eest
Audentese Erakooli jõululaada organiseerijaile ning laadal osalejaile
spordivahendite ja tarvikute eest nelja pere lastele
Kaamos Kinnisvarale vajaliku mööbli eest nelja pere lastele

