KALLID SÕBRAD,
Juba 5 kuud katab maad puhas valge lumekiht. Esimene lumi tuli juba oktoobri lõpus, Tiia sünnipäeval. Täna hommikul,
Malle sünnipäeval ja naistepäeval, on veel -20 kraadi külma. Kahanev kuu seisis hommikul tõusva päikese lähedal ja koos
valge härmatisega kaetud puudega tekkis päikesekiirtes kõige ilusam talvine maal. Aga päikesel on juba nii palju jõudu, et
päeval läheb soojemaks. Küünlatöökojas me tunneme eriti seda soojust, sest päike paistab otse meie aknast sisse. Kui seal
on juba liiga soe, et tööd teha, on õige aeg töökojaga selleks aastaks lõpetada. Niimoodi me teame igal aastal, millal on õige
aeg, et jälle õue tööle minna.
Päike tõuseb hommikul vara, valgus sai talve pimeduse üle võitu ja kevad ning soojus
võivad tulla.
Muusika- ja laulutundides mõtleme kevade peale ja õpime palju kevadelaule. Võite tulla ja
kuulata, mida me harjutanud oleme.

KUTSUME TEID KEVADPEOLE, KONTSERDILE JA LAADALE!
PÜHAPÄEVAL 5. MAIL 2013 KELL 12.00 MIIKAELI SAALIS
JA VIKERKAARE MAJAS.
Viimasest uudistelehest saadik on palju juhtunud:
- Tähistasime mihklipäeva tänulaua ja -söögiga. Õhtul pöörasime oma mõtted peaingel Miikaeli tähendusele.
- Jevgeni, Katarina ja Urmas võtsid sügisel osa Tapolas (Soomes) toimunud põllumeeste koosolekust. Õppisime, kuidas
bioloogilis-dünaamilisi preparaate teha. Tegime preparaate pärast ka Pahklas.
- Sügisel toimus „BalticSeminar” Pahklas. Teemaks oli 7 eluprotsessi ja koduloomine. (Dotsentid olid Katarina ja Maija.)
- Korjasime viimased kapsad, kõrvitsad ja õunad, tegime hapukapsast, chutney’t ja õunamahla.
- Üks ameerika pere kutsus meid endaga koos tänupüha tähistama. Terve pere tuli ka meie jõulunäidendit vaatama.
- Harjutasime jõulunäidendit. Harjutamine ja esinemine oli meil väga lõbus.
- Kohila vald tänas ja tunnustas oma kodanikke 23.veebruaril: Tiit sai elutöö preemia. Koos Tiiduga oleme väga rõõmsad, et
tema jõupingutusi on hinnatud.
- Meie Tartu rehabilitatsioonikomisjon kutsus kõik külaelanikud järjest Tartusse, et nad saaksid seal end tunda nagu
sanatooriumis, massaaži ja paljude teiste üllatustega.
- Alates 14.09.2012 kuulume ühe asutajana MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liitu, mis annab meile ka võimaluse
kaasa rääkida uue hoolekandestrateegia loomisel.
- EAS’i poolt saime raha
Helle ja Männi maja
renoveerimiseks. Helle maja
katus võeti maha siis, kui
tuli esimene lumi. Oli ime,
et ehitajad ei libisenud
katuselt alla. Hetkel on
Helle maja köök remondis,
katkine veetoru põhjustas
avarii ja veekahju. Kõik
põrandad tuleb korda teha.
Loodame,
et
kevade
saabumisega näeb Helle
maja välja nii ilus nagu uus. Suvel on Männi maja kord remondiks.
- Saime euroopa abi: riisi, makarone, kaerahelbeid, suhkrut ja õli.
- Igal teisipäeval saame toiduabi suurest toidupoest Sakus.
- Šveitsi Balti Komitee poolt saime 6 euroalust humanitaarabi. Terve nädala võttis
aega, et kõik riided läbi vaadata. Päris palju sobis meile ja mida oli juba liiga palju,
andsime edasi Kati Kodule. Saime uued nõud, kahvlid ja noad. Ka hulga
mänguasju. Palju mänguasju andsime edasi lastele, kes neid rohkem vajavad, kuid
pidime avastama, et ka mõned meie inimesed kannatasid vist lapsepõlves
mänguasjade puudust, mis sai nüüd kompenseeritud.
Tuli ka terve euroalus maskidega. Meie hakkame neid heinatööl kasutama. Aga et
neid on nii palju, siis jätkub ka teistele. Öelge, kui teil on neid vaja.
- Jörgen tõi meile Norrast humanitaarabi, mis oli väga teretulnud, sest sisaldas ka
töötunkesid, mis on meil siin alati väga vajalikud inimestele, kes teevad talvel õues
tööd.
- Olmen-Es’ist sotsiaalterapeutilisest külast Hollandis saime annetusi nende
jõululaada sissetulekust. Heel hartelijk bedankt!!!
- Kristin Bubenzer teeb meid regulaarselt rõõmsaks oma annetustega. Nii ka sel
aastal. Vielen Dank!

SUUR AITÄH kõigile, kes aitasid oma annetuse ja pannusega!

PAHKLA CAMPHILLI KÜLA 21
Eelmisel aastal oli meil 20. aastapäeva pidu. Nüüd saime 21 aastat vanaks. Sellega kaasneb uus tunne. Me oleme nüüd
täiskasvanud. Ristivanemad saatsid meid maailma selleks, et me nüüd ise toime tuleksime. Me ei saa enam nautida nende
hoolt, mida me saime esimestel aastatel. Meil on nüüd kogemusi, mida saame edasi anda teistele. Noor 21-aastane inimene
läheb maailma avastama ja uut õppima, samamoodi kui seda teevad meie vabatahtlikud.
Pärast küla ülesehitamist peame nüüd õppima, kuidas seda üleval pidada. Kuidas on võimalik sõnastada, mida me
tegelikult teeme ja saavutanud oleme kõigi nende aastate jooksul? Me peame õppima, kuidas „ülikooli keeles” intellekti
kombel öelda, mida me tegime siiamaani südame ja tahtega. Sellega oleme kohtunud nüüd, „õige elu” külma tuulega.
Me näeme ümberringi, kuidas reeglid ja seadused püüavad nõrgendada seda, mida süda teab iseenesest. Kvaliteet, kindlus,
inklusioon on mõned uued sõnad. Äkitselt peame objektiivselt kirjeldama ja „ellu viima” hakkama seda, mida me niikuinii
juba kõik need aastad oleme teinud. Me ei saa seda sammu vältida. Mis siis juhtuks, oleme näinud teiste külade saatusest
maailmas. Me oleme nüüd nagu tudengid, läheme välja maailma, õpime selgeks intellekti keele ja püüame tõlkida meie
Camphilli ideaale keelde, mis koosneb teadlikust materialistlikust ärkvel mõtlemisest. On see võimalik???
Järgmised 7 aastat näitavad, kas õnnestub.
KATARINA

REMONDI VAJADUSED
Oleme õnnelikud, et saime raha Helle maja ja Männi maja renoveerimiseks, aga tegelikult on palju rohkem vaja.
Comeniuse maja ja laut ootavad ikka veel remonti. Piimaköögis tehakse iga päev nii palju tööd, et ka siin on juba jälle näha
kulumise märke. Laut saab järgmisel aasta 20 aastat vanaks. Siiani on see püsinud ilusti, aga nüüd vajaks ta erihoolt. Me
saame seda ainult siis anda, kui saaksime selleks annetusi.
Juba aastaid ootame võimalust ehitada heinaküüni. Meie heina- ja põhupallid jäätuvad talvel ja inimesed näevad väga
palju vaeva, et neid lauta vedada.
Kes tahab meid aidata, on kutsutud meie arvele annetama või suvel ise tulema ja kätega abiks olema.

AJALEHED
Me kütame oma katlamajades, mida on seitse, puudega. Selleks, et puud põlema hakkaksid, on vaja natuke ajalehepaberit.
Küla tellib ühte ajalehte, mis tuleb 6 korda nädalas. Meil on ka küünlatöökoda, kus on ajalehepaber väga vajalik küünalde
pakkimiseks ja raskuste puhastamiseks. Siis on meil inimesi, kes väga tahavad ajalehepaberitega oma tarkust täiendada,
teised jälle korjavad ajalehti nii nagu teised postmarke. Ma arvan, et te saate aru, kui väga populaarne on see üks ajaleht
külas, kus elab 30 inimest. Ja on ka lihtne ette kujutada, et küünlatöökojas ja seitsmes katlamajas on pidevalt paberipuudus.
Kui juhtumisi te ei tea, mida teha oma vanade ajalehtedega, palun aidake meil meie näljaseid ahjusid toita ja küünlaid
kindlalt hoida. Annetage meile, mida te tavaliselt nagunii ainult ära viskaksite. Aitäh!
KATARINA

TÄNUPÜHAD JA TEISED PÜHAD
Steven Blowers kutsus meid koos tema perega tänupüha pidama. Pidu toimus Ruila noortekeskuses. Olid ka külas
inimesed Kernu hooldekodust. Üllar King, üks endine Imastu poiss, oli ka kutsutud. Kaminas oli tuli, et meil oleks soe.
Steven Blowers ootas meid juba maja ees ja võttis meid vastu. Temal on suur pere. Lapsed laulsid meile ilusaid laule. Terve
pere tegutses köögis ja tegi meile head toidud valmis: hapukapsas, kartulid, kalkuniliha, kartulisalat, magustoiduks oli
banaanikook. Paluti, et räägiksime sellest, mille eest me oleme tänulikud. Oleme tänulikud, et meid peole kutsuti, et me
saame saiakesi iga teisipäev ja et oleme Hageri koguduse liikmed.
Kui me enne Jõule esinesime jõulunäidendiga, olid kõik Blowersid ka kohal. Lapsed said endale ka küünlaid teha.
Sel aastal oli näidend jälle natuke teistmoodi. Enne ma mängisin Joosepit, nüüd mängisin karjast. Kõik vabatahtlikud
mängisid kaasa. Ka Nehru, üks vabatahtlik, kes tuli meile mitmeks kuuks Inglismaalt, aga tegelikult on pärit Indiast.
Jõuluajal käisime Hageri kirikus kontserdil, kus saime ise laule kaasa laulda. Kohilas käisime ka kontserdil, Kapa-Kohila
kammerkoor esines Õigeusu kirikus, kus oli palju ikoone seinte peal.
Pahklas oli meil mitu korda teenistus, maalisime, viltisime ja kuulasime jõulujutte. Jõuluajal ja vana aasta õhtul olid meil
head toidud laua peal.
Peale jõule hakkasid jälle muusikatunnid. Mina mängin chrottat. Me harjutame uue kontserdiprogrammi jaoks, millega me
esineme 5.mail kevadpeol.
JEVGENI ja Katarina

Tere sõbrad,
Minu nimi on Guido. Loodan, et te mäletate mind veel. Ma elan ja töötan nüüd Tallinnas majahoidjana ja elan eramajas,
üürin ühte tuba. Üldiselt olen eluga rahul. Sattusin ka Pahklasse, veedan nüüd mõned päevad siin. On väga hea vaheldus
linnaelule. Pahklas sõitsin ka traktoriga. Oli väga tore. Käisin Raplas kirurgi juures, kuna mu vasaku jala peal on võõrkeha,
mis tuleb eemaldada. Operatsioon on 22.märtsil kell 10.00 Raplas. Suvel tulen ka Pahklasse puhkusele ja tööle. Seniks
soovin teile kõike head ja ilusat kevade algust teile kõigile!
Parimate soovidega, Guidolt

TALVISTEST TEGEMISTES
Ilus ilm, talvine ilm, käisime kelgutamas. See oli vastlapäeval. Käisime
ka Raplas „Tantsud tähtedega” vaatamas.
Saabus humanitaarabi Šveitsist. Saime riideid, uued toidunõud, ja paljupalju mänguasju. Kuigi saatsime enamiku nendest mänguasjadest edasi
lastele, meeldis meile ka neid avastada ja mina võtsin endale nukud, sest
need lihtsalt meeldisid mulle. Nad istuvad nüüd minu toas tugitooli peal.
Mulle meeldib neid vaadata. Nagu oleks lasteaed.
Varsti tuleb minu sünnipäev: aprillikuus, 19.aprillil on minu sünnipäev.
Ma saan 35 aastat vanaks.
Mis ma teen: lüpsan lehmi, aitan Reeta. Aitan tõsta lüpsikannu. Aitan ka
kaasa puudeveoga. Kõige rohkem aga meeldib talvel kudumistöökojas
istuda ja kampsunit kududa.
Kui kevad tuleb, hakkan rohima põllu peal.
ANDRES

VASTLASÕIT
16.veebruaril läksime vastlasõitu tegema. Sõitsime 9.30 välja ühe suure bussi
ja 2 autoga. Vastlasõidu kohaks oli Seli-Angerja servamoodustis, kus oli väga
kena kelgumägi. Kõigil olid kaasas kelgud või pepulauad.
Kõige pikema liu said kelgutajad teha Inge kelguga. See lihtsalt sõitis kõige
kaugemale. Arvake ära, kellel on kõige pikemad linad sel aastal? Loomulikult
Ingel.
Vastlapäeva korraldasime koos Pahkla-Angerja Seltsiga. Nemad sõitsid
väga huvitavate kelkudega. Need meenutasid autokumme(peaaegu)
Lasksime liugu üksinda ja kahekesi ja nalja sai kõvasti.
Pahkla-Angerja Seltsi poolt oli kõigile ülatus. Nad pakkusid meile sooja
teed ja vastlakukleid. Need maitsesid ülihästi. Mitte ainult meile vaid ka
väike koer, kelle nimi oli Acvarius, limpsis suure heameelega vahukoort ja
sõi saia ka. Katrin P. viis Antsule ja Jevgenile kuklid ning tee bussi.
Jevgeni põrutas mäest alla sõitles oma selja ära ja ei tahtnud enam
kelgutada.
Olime mäel päris pikka aega ja lõpus tegime koos Pahkla-AngerjaSeltsiga grupipildi.
Suur aitäh korraldajatele ja Pahkla-Angerja Seltsile! Jääme ootama järgmist vastlapäeva. Oli väga tore päev.
Külla jõudsime just lõunasöögi ajaks. Claudia oli meile valmistanud maitva eine, mida me kõik koos Tobiase majas sõime.
KERSTI K., INGE JA KATRIN K.
Talv on sel aastal pikk. Sadas tihti nii palju lund, et mina pidin lund rookima. Tobiase maja ümbruse tegin kõik puhtaks.
Aga lund tuli rohkem, ja ma pidin jälle rookima minema. Täna on naistepäev ja ikka on palju lund maas. Tiit kinkis täna
naistele lilled. Mallel on täna veel ka sünnipäev.
Täna ma teen pankooke.
Olen iga päev küünlatöökojas, kus teen vormiküünlaid. Iga päev saan ühe karbi täis. Kui on vaja, siis jahvatan loomadele
jahu. Seda teen koos Reedaga või Urmasega. Oma toas kastan lilled ja maja lilled ja Claudia lilled ma kastan ka.
Kevad tuleb ikka koos päikese ja lilledega.
MAREK LEKK
Jaanuaris ma käisin Tartus rehabilitatsioonipuhkusel Lehe
tänaval. Mulle meeldis see sõit väga.
Eve Veevel käib 1 kord nädalas tööl. Alustasin sellel aastal
kangastelgedel vaipade kudumist.
Meil on uued ja naljakad vabatahtlikud.
Meile kingiti 6 euroalust asjadega: riideid, nõusi,
loomi(mänguasjad).
Käisime väljasõidul: 18.veebruaril oli Raplas tantsuhommik. Peole
läksid kolm sõiduvahendit.
Viisin puid katlamajja Michaelile ja Claudiale.
Alustasin jälle Michaeliga kevade ettevalmistustõid.
Varsti on minu sünnipäeva kuu käes.
Neljapäeval 14.veebruaril sai meie küla 21 aastat vanaks.
MAARJO

TANTSIMAS
18.veebruaril käisime Raplas tantsimas. Väljasõit oli kell 9 hommikul.
Jõudsime õigeks ajaks, sest disko hakkas just siis, kui me kohale jõudsime. Meie
tantsuõpetaja, kes pidi meile rumbat õpetama, jäi kõrgesse palavikku ning ei saanud
kahjuks tulla.
Kõik, kes kohale olid tulnud, võtsid kaasa toidupoolist. Kõik panid oma toidud
rootsi lauale ja siis valiti sealt ning maiustati, kuni laud oli viimse piisani tühi.
Vahepeal oli vaheaeg ja siis hakkasime uuesti tantsima. Tantsisime kella kaheni,
kuni Katrin Pedaste oma reisidelt tagasi tuli. Ta viis meid hommikul Raplasse, siis
viis Jevgeni Tallinnasse bussi peale, siis läks Kerst Smidile haiglasse järgi. Lõpuks
oli ta nii väsinud ja näljane, et Kaarel pidi talle bussi süüa viima.
Oli tore tantsimas käia. Aitäh kõigile, meile meeldis väga.
MERIKE

TERE,
Mina olen Franziska, 19-aastane tüdruk Ulmist Saksamaalt. Pahkla Camphilli Külas olen juba 4 kuud vabatahtlikuna ja ma
jään siia juulikuuni. Minu koduks siin sai Helle maja, kus tehakse hetkel remonti.
Minu põhitöö on kudumistöökojas. Oleme olnud väga produktiivsed, tegime palju vaipu neljal kudumisteljel ja ka palju teisi
väiksemaid käsitöid. Ma lüpsan ka ja aitan majas (söögi tegemine ja koristamine).
Vabal ajal ma reisisin natuke Eestis ja Soomes. Loodan rohkem näha sellest ilusast maast ja naabermaadest nii pea kui lumi
on sulanud ja väljas jälle soe. Ma veel ei ole Pahklat näinud ilma muda või lumeta. Kuigi mulle meeldib külm ja
päikesepaisteline talveilm, tahan ma väga näha ka, kuidas on siin kevadel. Põnevusega ootan järgmisi kuid, uusi
väljakutseid, uusi ülessandeid ja kogemusi.
FRANZISKA

TARTUS
Jaanuari lõpus käisin Tartus. Esmaspäeval jõudsin Tartu bussijaama. Helle Känd oli mul vastas. Siis ta viis mind Lehe
tänavale. Õhtul ma puhkasin. Teisipäeva hommikul läksin ise jalgsi Maarja Kooli. Hommikul oli võimlemine kella 9.0010.00ni. Siis tegime käsitööd. Pärast oli teepaus ja siis tehti mulle massaži. Massaži sain kolmel päeval.
Neljapäeval tuli Irene. Läksime poodi ja ostsime šokolaadikoogi jaoks vajalikke toiduained. Teised ostsid spagette ja
tomatipastat ja sibulat ja küüslauku.
Neljapäeva lõunaks tegin ma kõigile šokolaadikoogi. Kõik kiitsid koogi head maitset.Andsin neile retsepti, et igaüks saaks
ise ka proovida.
Vahepeal mängisin Veronika koeraga.
Reedel oli laulmine. Irene mees mängis muusikat ja Veronika laulis.
Kolm päeva käisin logopeedi juures ja õppisin korralikult ütlema „Tere Tiit”.
Kell 12.00 läksime Irenega linna peale, kohvikusse ja mänguasjade muuseumisse.
Laupäeval käisin Tiiu juures ja pühapäeval õe tütre juures. Tahtsin väga sugulasi näha. Ära minnes ütlesin sugulastele, et ma
tulen jälle ja ma ei unusta neid kunagi.
Südamlik tänu Maarja Koolile, et mind kutsusite.
PIRET

„RAPLAMAA LÄTTED JA LOITSUD”
Rapla maakonna laulu-ja tantsupeo selle aasta teema on „Raplamaa lätted ja loitsud”. Selleks kogutakse mälestuste- ja
mõttekilde. Meil paluti kirja panna, mis sündmused eriti meelde on jäänud ja mis on meile „püha”.
Kirjutavad Pahkla Camphilli Küla elanikud koos õpetaja Katrin Kirsipuuga:
Raplamaal toimub tihti igasuguseid sündmusi. Esimene, mis tähtsatest üritustest meelde tuleb, on Raplamaa „Tantsud
tähtedega”. See on hariv, näeme, kuidas tantsitakse peotantse ja siis oskame peol ise ka tantsida. Tants on ilus, arvab
Andres. Näeme, kuidas tähtsad inimesed koos meiega tantsima õpivad. Näiteks Anneli Kõiv ja Tõnis Vaik. Mulle meeldib
väga Tõnis Kõiv, ütleb Maario (kõik naeravad). Kersti parandab, et mitte Tõnis Kõiv vaid Tõnis Vaik.
Meile meeldivad veel jõululaadad, sest seal on alati toredad esinejad ning kauplejad. Laatadel tunneme endid alati sõprade
seltsis olevat. See on nii hea tunne.
Toredad sündmused on Rapla puuetega inimeste jõulupeod. Seal me laulame ja tantsime ja loeme luuletusi. Siis tuleb
jõuluvana, kes toob meile suured kommipakid. Meile meeldib koos olla.
Ootame väga igasuviseid kunstipäevi. Meile meeldib meisterdada ning maalida. Iga kord on suur üllatus, mis tegelikult
toimuma hakkab ja mida me meisterdame.
Kõik ühised tegemised on meil meeles ja tähtsad. Täname väga Age, Heli ning Mai Heinmaad. See on tore, et te nii tublid
olete ja meie peale mõtlete.
Mis on minu jaoks püha?
Minu jaoks on Jeesus püha, ütleb Jevgeni.

Meie jaoks on pühad kirikumuusikafestivalid, mis toimuvad augustis, avaldavad oma arvamust Piret ja Kersti.
Loodus on püha, arutavad isekeskis Marek, Ants ning Inge. Peaasi, et inimesed ei viskaks rämpsu ega sodi tee äärde.
Inimeste headus on püha. See on kõige tähtsam, noogutavad ühiselt kõik kohalviibijad.
Andres ütleb, et töö on püha. See aitab perekonda üleval pidada ja õnnelik olla.
Kodu on kohe kindlasti püha, sest ilma koduta ei ole inimene õnnelik ning ilma kodumaata kah. Inimesel peab olema koht
siin maa peal.
Lapsed on pühad ja lapsed on tulevik. Mida rõõmsamad on lapsed, seda rõõmsam on maailmas elada ja seda rõõmsam on
tulevik. Mina olen päike ja ma paistan teie peale, naeratab Merle rõõmsalt.
Ja ärge unustage, et tervis on ka püha, väidab Andres enesestmõistetavalt.
Katarina lisab veel: püha on mulle see, mis elab iga inimese sees. See, mis välja paistab erilistel hetkedel, nagu kontsertidel,
näidendites kus inimesed esinevad ise, ja siis, kui keegi võtab ise initsiatiivi, et teisi aidata.
Kui me tähistame aastaringis kristlikke pühi, kui läheme kaasa nende erinevate meeleoludega ja läbistame need teadvusega,
siis saame ehk midagi tunda enda sees Pühast Ristist ja selle ümber ringi liikuvast päikesest.

TERE,
Minu nimi on Matthias ja ma olen 20 aastat vana. Ma tulen Saksamaalt. Enne siia tulekut lõpetasin oma 13 aastat kestnud
Waldorfkooli karjääri. Ma tulin siia selle pärast, et ma tahtsin kogeda midagi uut. Uut keelt, elu maal, pikka talveaega,
rasket füüsilist tööd, tööd erivajadustega inimestega, antroposoofilise taustaga, ja palju muudki veel. See tõesti on nii nagu
ma lootsin.
Selle pärast, et olen ainuke meessoost vabatahtlik, töötasin palju poistega, lõhkusin puid, kütsin ja töötasin ka laudas. Aga
ma ei tee ainult tööd siin, ma ka elan siin. Selle tõttu on see koht tõeliselt minu teine kodu, kuid see on ainult aastaks.
Põnevusega ootan järgmist poolt aastat ja loodan, et saan külale abiks olla.
MATTHIAS

Tere „Commicust”!
Minu nimi on Vlad, jah, nii kui Vlad Dracula ja ma tulen Rumeeniast, Lõuna Euroopast. Juhtus nii, et ma jõudsin siia,
Pahkla metsa Eestisse just enne Jõule. Paks lumi oli maas, -16 kraadi külma. Ma olin sunnitud lahkuma Svetlana Camphilli
külast Venemaalt lõppenud viisa tõttu. Olen 26 aastat vana ja päris sõltumatu oma aega kasutama, seepärast otsustasin, et
kogun kogemusi uues Camphilli kogukonnas järgmisel kolmel kuul oma elust.
Kõik algas küsimusega, kuidas teha oma elu tähenduserikkaks ja elada lihtsat elu kogukonnas, natuke linnast eemal.
Püüan elu natuke teiste silmadega näha ja samal ajal annaksin midagi tagasi inimestele, kes ei olnud nii õnnelikud kui mina
oma arengupuude tõttu.
Olen teistsuguse tausta ja haridusega ning minu töö siin koosneb elementaarsetest asjadest: aitan Mallet ja Urmast laudas
lehmadega, majade kütmisega, lõhun puid koos Matthiase ja Vovaga, teen süüa koos Maarjo, Kersti ja Marekiga, võtan osa
laulmistundidest kolmapäeviti, külakoosolekutest neljapäeviti ja piibliõhtutest laupäeviti.
Olid „ups and downs” nii kui igas peres, pluss külm talv, aga mina tundsin end Pahklas nii nagu kodus, olles kodust
eemal, koos paljude õdede ja vendadega. Mõnikord mõtlen, et külaelanikud kasvatavad mind/meid palju rohkem, kui meie
suudame nendele abiks olla. See on midagi südame põhjast tulevat ja tähendusrikast. Nad on õnnelikud ja ma õpin siin, et on
nii vähe vaja naeratuse jaoks. Ja mis tähendab tegelikult inimene olla ja kellegile kätt anda, kui ta kukub.
Natuke peale Ülestõusmispühi minu aeg Eestis lõpeb.... Ma hetkel veel ei tea, kas olen õnnelik või kurb, et lahkun... Ma
lähen teele ja vaatan põnevusega optimistlikult järgmisele kolmele kuule, mil olen jälle Venemaal
Svetlana külas ja
võib-olla tulen ma tagasi mingil päeval! Aitäh Pahkla Camphilli Küla, aitäh Eesti!
VLAD
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