
Palju õnne, Eesti Kool Belgias!

Ajaleht Euroopa Südames

Mul on väga hea meel tähistada 
koos kogu koolipere ja lapse-
vanematega Eesti Kooli Belgias 

kümnendat tegevusaastat! Soojad tänu-
sõnad kõigile, kes on andnud oma jõu, 
aja ja teadmised selle heaks, et pakkuda 
lastele aina rohkem huvitavaid võimalusi 
omavahel kohtuda, omandada ja aren-
dada teadmisi Eestist ja eesti keelest, 
tegeleda laulu, tantsu, käsitöö ja teiste 
huvialadega.

On märkimisväärne, kuivõrd harju-
muspärasena tundub praegu nii aadress 
Orbanlaan 54 kui ka teadmine, et üks 
pühapäev kuus on lastel aeg ja koht põ-
nevateks tegevusteks ja lapsevanematel 
omavahel suhtlemiseks. See on järje-
pideva töö, pühendumise ja sihikindla 
pingutuse tulemus, mis väärib suurt 
tunnustust.

 
Eesti kogukond Belgias on arvukas 

ning rohkelt lapsi on juba siin sündi-
nud ja kasvanud või siis pikemaks ajaks 
elama asunud. Euroopa Kooli tõttu on 
paljudel neist olnud võimalik omandada 
ka haridust eesti keeles. Samas ei ole see 
nii kaugeltki kõikidel ja on palju sellist, 
mis tavakooli õppekavasse ei mahu ning 
mis teises keele- ja kultuuriruumis olles 
märkamata jääb. Kui Eesti Kool kümme 
aastat tagasi alustas –  minu lapsed on 
osalenud alates esimesest aastast - tun-
dus täiesti erakordsena võimalus tulla ja 
olla osa Eestist. See mitmekülgne tead-

miste, oskuste ja elamuste hulk, mida 
lapsed siin omandavad, on hämmasta-
nud ja pakkunud rõõmsaid üllatusi läbi 
aastate ja ma usun, et see on jätkuvalt 
sama meeldiv ka kõigile uutele tulijatele. 
Hindan seda väga.

Eesti Kooli tähtsus ja roll eesti keele ja 
meelsuse hoidmisel ning meie kogukon-
na tugevdamisel on märkimisväärne. Siit 
pakutavast kogemusest ja koostegutsemi-
sest saab palju juurde see tõeline „Eesti 
tunne“, mis on võõrsiloleva kogukonna 
kestmiseks esmatähtis. Eesti saatkon-

na jaoks on Eesti Kool oluline koostöö-
partner ning osa võrgustikust, kellega 
ühiselt „Eesti asja ajada“ ja jätkata nii 
väljakujunenud traditsioone kui otsida 
uusi võimalusi. 

Veelkord suur tänu tehtu eest, jõudu 
edaspidiseks ning palju rõõmsaid ühi-
seid hetki!

T.E. HR ARTUR KINK
Eesti Vabariigi erakorraline ja 
täievoliline suursaadik Belgia Kuningriigis 
ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis

Hoiate enda käes verivärske ajalehe 
„Euroopa Südames“ esinumbrit. 
Loodame, et see õhinapõhiste 

vabatahtlike poolt kokku pandud esi-
mene pääsuke pakub rohkelt lugemis-, 
avastamis- ja äratundmisrõõmu. Ajalehe 
koostamine oli arendav ja köitev protsess 
kõigile asjaosalistele ning usume, et see 
ei jää ühekordseks projektiks. Kõik huvi-
lised on oodatud endast teada andma, et 
järgmise numbri koostamises kaasa lüüa.

Mõte luua oma kohalik ajaleht tekkis 
Eesti Kooli 10. sünnipäeva lähenedes. 
Oli selge, et juubelit tuleb väärikalt tä-
histada ja ajalugu jäädvustada. Seetõttu 
on väljaande esmanumber pühendatud 
suuresti Eesti Koolile. Tugeva tõuke andis 
osalemine Kodanikuühiskonna Sihtka-

pitali poolt korraldatud Eesti väliskogu-
kondade väljaannete toetusprogrammi 
infopäevast. Julge hundi rind on rasvane 
ning kuigi meil olemasolevat väljaannet 
sel hetkel veel ei olnud, otsustasime 
siiski projektivoorust osa võtta. Hindajate 
kõrged punktid ja saadud toetus tõesta-
sid, et meie ideel on jumet.

Värskest numbrist leiavad lugejad uue 
suursaadiku tervituse, Eesti Kooli loo, 
kooli juhatajate  mõtteid ja endiste õpe-
tajate meenutusi. Samuti saab lugeda ko-
haliku kultuurielu kohta ning kajastamist 
leiavad täiskasvanutele ja lastele mõel-
dud huvitegevused. Oma panuse andis 
ka Eesti Lastekirjanduse Keskus, kes kir-
jutas toreda loo laste lugemisharjumuste 
edendamiseks. Ära pole unustatud meie 

väikeseid lugejaid, kes leiavad viimaselt 
leheküljelt põneva “lastenurga” koos 
persoonilooga „Õpilasest õpetajaks“. 

Ajalehe nimi „Euroopa Südames“ on 
inspireeritud sellest, et väljaande koduks 
on Belgia pealinn Brüssel, mis on Euroo-
pa pulseeriv tuiksoon. Siin elavad eestla-
sed, kelle tegemisi ajaleht puudutab on 
omakorda üks osa Euroopa südamest. Ka 
ajalehe päise värvid ja kujundus on inspi-
reeritud elu käimas hoidvast vereringest. 

Suur tänu kõigile, kes lehe valmimisele 
nõu ja jõuga kaasa aitasid!

Head lugemist!
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Eesti Kooli lugu
Eesti Kool Belgias tähistab 2022. aasta jaanuaris oma esimest juubelit. 
Pärast kümmet toimekat aastat on paras aeg teha väike vahekokkuvõte, vaadata 
toimunule tagasi ja jäädvustada kroonikasse meie kooli eestvedajad ja õpetajad.

Pärast Euroopa Liiduga ühinemist kasvas 
eestlaste kogukond Belgias hüppeliselt, 
sellega seoses tekkis ka hulk lapsevane-
maid, kes soovisid, et nende järelkasvul 
säiliks ja tugevneks side Eestiga. Aja 
jooksul küpses eestlaskonnas plaan, et 
Belgiassegi on tarvis luua regulaarset 
eesti keele ja kultuuri õpet korraldav pü-
hapäevakool, mille sarnased tegutsesid 
juba mitmetes riikides.

Entusiastlike lapsevanemate initsiatii-
vil alustas 2007. aastal Brüsselis tegevust 
kodulooring, mida võib pidada Eesti Koo-
li eelkäijaks. Õpetajateks olid Katri Kuus 
ja Silja Enok, ning nende järel Euroopa 
Parlamendi liige Ivari Padar.

2011. aasta sügisel kutsus tollane Eesti 
Seltsi juhatuse liige Moonika Aedmaa 
kokku õpetajad Katri Kuusi, Karin Jüris-
soni ja Piret Läntsi. See neljaliikmeline 
tuumik töötas välja uue kooli kontsept-
siooni ja koolipäeva ülesehituse, jagas 
omavahel ülesanded, valmistas ette 
tundide materjalid ning kuulutas välja 
registreerimise. Sobivad ruumid leiti fl aa-
mi kultuurikeskuses Kontakt ning selles 
majas toimub Eesti Kooli põhitegevus 
tänaseni. Rahaline toetus Eesti riigilt 
aitas õppetööga algust teha. 

Eesti Kooli algne idee oli pakkuda 
eesti keele õpet neile lastele, kes käivad 
kohalikes Belgia koolides. Õpetajate ül-
latuseks tulid õppetööst osa saama ka 
väga paljud Euroopa Kooli lapsed, kel 
olid koolis eesti keele tunnid. Osaleda 
soovivaid lapsi oli nii palju, et õpetajad 
pidasid paremaks jagada nad kolme 
vanuserühma ja korraldada koolipäev 
tsüklitena.

Esimene koolipäev toimus 15. jaanua-
ril 2012. aastal ning koosnes kolmest 
30-minutilisest tunnist: eesti keel (Katri 
Kuus), kodulugu (Piret Länts) ja loovus 
(Karin Jürisson). Kokku võttis esimesest 
koolipäevast osa sadakond  nelja- kuni 
üheksa-aastast last.  Nagu siis, nii ka 
nüüd, kümme aastat hiljem, on Eesti 
Kool paljudele peredele keskne koht, kus 
saab „omade seltsis oma keeles“ suhelda.

Kirsiks tordil toimusid Eesti Kooliga 
samal ajal samas majas alates 2011. aasta 
novembrist kooriproovid, mida juhendas 
Anneli Aken. Anneli on saanud siinkan-
dis legendiks - kaheksa aasta jooksul 
sõitis ta Luksemburgist Brüsselisse, et 
laulda häid eesti laule 4 vanusegrupi 
lastega, ja korraldas koorilaagreid kol-
mes eri riigis. Tänu temale said siinsed 
eesti lapsed osa võtta 2014. aasta üldlau-
lupeost ja 2017. aasta noorte laulupeost.

2012. aasta sügisel liitus Eesti Kooli 
õpetajatega rahvamuusik Leana Vapper, 
kes hakkas vedama 2-3-aastastele lastele 
suunatud laulu- ja tantsutunde. 

2014. aastal pöördus koduloo õpetaja 
Piret Länts tagasi Eestisse. Kodulootun-
nid võttis enda kanda Kairit Kolsar, kes 
alustas lisaks teismelistele ühiskonna-
õpetuse tundide korraldamist. Samal 
sügisel sündisid ka pärimusring, mida 
juhendas Leana Vapper, ning rahvusliku 
käsitöö ring õpetaja Karin Jürissoni eest-
vedamisel. Sügistalvel korraldati kogu-
konnale meeldejääv mardi- ja kadritrall, 
mida juhtisid Leana Vapper ja Eestist 
külla kutsutud Annika Mändmaa.

2015. aastal kolis Eestisse pisikeste 
juhendaja Leana Vapper ning tema tööd 
jätkas tantsuõpetaja Oksana Tralla. Li-
saks mudilastega laulmisele ja tantsimi-
sele Eesti Koolis sirgusid Oksana käe all 
StockelArti stuudios eesti balletilapsed 
pisikestest tibudest imekauniteks luike-
deks ning paljud huvilised said proovida 
loovtantsu tunde. 

2017. aastal võõrustas Eesti Kool Bel-
gias üleilmseid emakeeleõpetajate kooli-
tuspäevi – emakeelepäevi. Sel suvel kolis 
Eestisse õpetaja Karin Jürisson. 

Teatepulga võttis üle Alar Kaljakin, 
kes hakkas andma loovuse tunde Eesti 
Koolis. Alar oli seni juba tegutsenud 
jalgpallitreenerina ning pani kohe aluse 
ka Eesti Kooli linnalaagrite traditsioonile. 

2018. aasta veebruaris korraldas Eesti 
Kool lastele Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
va tähistamise peo, kus peaesinejaks oli 
Gerli Padar kuulsa koeratüdruk Lottena. 
Suursaadik Lembit Uibo andis Eesti Koo-
lile üle välisministeeriumi tänukirja eesti 
keele ja vaimsuse hoidmise eest Belgias. 

Sel suvel pöördus tagasi Eestisse kooli 
asutaja Moonika Aedmaa ja pisikeste 
juhendaja Oksana Tralla. Oksana asemel 
võtsid kõige pisematega tegelemise enda 
kanda Aet ja Naija Püssim. Koolikorral-
duse töö jäi Kairit Kolsarile. Teismeliste 
inspireerimiseks loodi töötubade sari 
„Üllatus“, kus igal koolipäeval astus 
noorte ette uus ja huvitav esineja, kes 
tutvustas noortele oma tööd või hobi. Kü-
laliste hulgas olid ka Euroopa Komisjoni 
asepresident Andrus Ansip, ettevõtja ja 
gastronoom Adam Tamjärv, taskuhää-
lingu „Õpime koos” eestvedaja Karin 
Tõevere ja paljud teised.

Lapsevanematele avati koolipäevadel 
koolimaja I korrusel kogukonnakohvik, 
kus lapsi oodata, uusi tutvusi luua ja in-
fot vahetada. Kooliaasta viimasel päeval 
saavad õpilased kohvikust jäätist. 

2019. aastal hakkas muusikatunde and-
ma Kerttu Liisa Sepp, kelle eestvedamisel 
valmis jõulupeoks vahva fi lmiprojekt 
„Jõulud Põdralagendiku talus“. Eesti 
Kooli perega liitus kunstiõpetaja Tiia 
Tammemägi, kelle käe all tutvuvad noo-
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Tähtis on osata lugeda, eriti jäätisemenüüd

Tantsime kõik lapaduud, lapaduud, juhhei! “Meie pere kala-aabitsad” tublidele koolilastele



red erinevate kunsti- ja käsitöötehnikate-
ga ning kasutavad oma andeid imeliste 
tööde loomiseks. Kool korraldas ka nii 
lastele kui täiskasvanutele muusikalised 
looduspärimuspäevad, kus esinesid kõigi 
loomade suursaadik Aleksei Turovski ja 
muusik Anne Adams. 

2020. aasta kevadel lõppes kooliaasta 
paraku plaanitust varem viiruspiirangute 
tõttu. Sügisel ulatas Kerttu muusikatun-
dide teatepulga üle Mari Kallingule, kes 
koos Angelika Sokolova ja Kaido Krooni-
ga alustasid iganädalaste koorilaulu- ja 
rahvatantsutundidega. Eesti Kooli perega 

liitus ka Imre Leopard, kes tutvustas 
teismelistele „Muusikamaailma“ tundi-
des erinevaid pille. Meisterdamistunde 
asus andma Helen Silde, kes oli terve 
eelmise õppeaasta vabatahtlikuna Eesti 
Koolis kaasa aidanud. Kahjuks takistasid 
koroonapiirangud tuntavalt Eesti Kooli 
tööd ning paljud tegevused pidid ootele 
jääma. 

2021.-2022. õppeaastal annavad Eesti 
Koolis regulaarselt tunde eesti keele õpe-
taja Maria Ariko, kodulooõpetajad Maris 
Põdra ja Teele Marzelas, meisterdami-
sõpetaja Helen Silde ja muusikaõpetaja 

Maris Pajuste. Mudilasi juhendavad Aet 
ja Naija Püssim. Teismelistele toimub 
kunsti ja käsitöö loovkursus Tiia Tam-
memägi eestvedamisel ning täiesti uue 
tegevusena riigikaitsering Külli Jõgeda 
juhendamisel. 

Aastate jooksul on Eesti Kooli tegevuse-
le kaasa aidanud palju vabatahtlikke ehk 
imelisi inimesi. Olgu siinkohal nimetatud 
Marite Kuus, Katrin Saaremägi, Merit 
Kuus, Silja Saar, Anu Sieberk, Jete-Ri Jõe-
saar, Kaili Põder, Carina Veervald, Kerli 
Jõks, Raily Anter, Anete Kruusmägi, Lau-
ra Jürima, Maria Maripuu, Karin Tõevere. 

Ent mitte ainult hingega ja õhinapõhi-
selt tegutsevate õpetajate ning vabataht-
like abiliste najal ei püsi see Eesti Kool. 
Vähemalt samavõrra annavad koolile 
elu fantastilised lapsevanemad, kelle 
entusiasm innustab lapsi pühapäeviti 
“koolis” käima, ja kes aitavad alati heal 
meelel nii nõu kui jõuga kaasa suuremate 
ürituste korraldamisele. Ning eelkõige on 
kooli tunnid ja peod ning muud tegemi-
sed meie kogukonna laste nägu ja tegu 
- nende uudishimu, siiras tagasiside, 
huvid, sõbralikkus, kaasalöömistahe ja 
lustlikkus on kooli sisu ja õpetajate ins-
piratsiooniallikas.
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Eesti Kooli õpetajad 2021.-2022. õppeaastal

“Mina olen nipitiri,
ütle mis on sinu nimi?”
Pisipõnne meie majja

ootamas on Aet ja Naija

Maris & Teele
Mis on kodu,
kus on kodu,

kus on 
kodukoht?

Tiia
Kunst ja loovus

käivad koos,
valmib taies
täies hoos

Maria
Põnev lugu 

mõlgub meeles,
räägin seda 
eesti keeles

Külli
Eestimeelsus, 
kodukaitse,

see on meie noorte maitse

Kairit
Kõike jõuab, 
kõike saab,
küsi abi -
vastus:
“Jaa!”

Maris
Sõnad peas ja 
viisid selged,

laulutunnis meel 
on helge

Helen
Liimipulgad, pintslid, käärid,

valmib töö, 
mis kiitust väärib

Meie vahvad õpetajad 2018. … … ja 2019. aasta suve hakul



Kuidas sündis ja kasvas Eesti Kool? 

MOONIKA AEDMAA
Eesti Kooli rajaja

Kuidas tekkis idee ja impulss, et 
Brüsselisse on vaja rajada oma  
Eesti Kool?

Kuna taolised Eesti koolid tegutsesid 
juba ka teistes riikides ning arvestades, 
kui palju Eesti lapsi Brüsselis elas, oli 
see üsna loogiline jätk seltsi tegevustele. 

Kindlasti oli üheks ajendiks ka soov oma 
lastele rohkem eesti keelt ja kultuuri 
õpetada, kuna selleks hetkeks oli teada, 
et me lähiaastatel Eestisse ei naase.

Milline oli teekond ideest teostu-
seni? Milliseid raskusi tuli ületada 
ning kas tegite koostööd ka teiste 
samalaadsete Eesti koolidega teistes 
riikides?

Kokkuvõttes võib öelda, et kõik sujus 
ladusalt. Esimene ülesanne oli saada li-
sarahastus Eestist. Kui see oli olemas, siis 
alustasin õpetajate otsingutega. Mees-
konda õnnestus kaasata õpetajad Katri 
Kuus, Piret Länts ja Karin Jürisson. Kogu 
edasine loomise ja planeerimise protsess 
toimus ühiselt. Meie kohtumiskohaks oli 
ilmselt kõigile Brüsseli eestlastele tea-
da-tuntud raamatupood-restoran Cook 
& Book. Peamine väljakutse oli leida 
ruumid ning mõelda välja kontseptsioon, 
kuidas erinevas vanusegrupis lapsi õpe-
tada. Õnneks oli kohaliku linnaosa flaa-
mi kogukonna kultuurikeskus nõus meid 
oma katuse alla võtma, kus ka kogu minu 
Brüsselis oldud aja toimetasime. Hiljem 

liitus meiega ka pisemate lauluõpetaja 
Leana Vapper.

Kooli loomise ja planeerimise perioodil 
kontakte teiste koolidega ei olnud, need 
tekkisid hiljem traditsiooniliste „Ema-
keelepäeva“ konverentside kaudu. Saime 
oma jõududega hakkama.

 
Kuidas leidsite esimesed  
õpetajad?

Õpetajate leidmine läks ladusalt. Ko-
gukonnas info liikus - kes oskas kedagi 
soovitada, kes võttis ise ühendust. Oli 
suur vedamine, et just sel perioodil olid 
Brüsselis nii võimekad ja motiveeritud 
õpetajad.

 
Mitme rühma ja õpilastega Eesti 
Kool oma uksed avas?

Lapsi oli algusaastatel 120 ringis. Vanu-
serühmi oli neli: 2-3aastastased laulu- ja 
mänguringi lapsed ning kolm rühma 
3,5-11aastaseid. Kooli saabusid lapsed 
korra kuus pühapäeviti kolmes vahe-
tuses, kell 10, 12 ja kell 14. Samal ajal 
toimus alumisel korrusel ka lauluring 
õpetaja Anneli Aknaga.

Juhtisite Eesti Kooli pikalt. Mida 
need aastad Teile õpetasid ja kuidas 
arendasid inimesena?

Õpetasid kindlasti paljut. Esialgu pro-
jekte kirjutama, protsesse juhtima. Ma 
polnud pedagoogikaga varem kokku 
puutunud. Oli põnev.

 
Kuigi Te enam Brüsselis ei ela, siis 
kas hoiate ennast aeg-ajalt kursis 
Eesti Kooli tegemistega?

Hetkel on Eesti Kool minu jaoks pigem 
nagu täiskasvanud laps - hoian silma 
peal ja olen käekäigust huvitatud, aga 
tegemistesse ei sekku. Kuna Eestisse 
naastes oli õpetaja Kairit Kolsar nõus 
kooli juhtimise üle võtma, siis väga kooli 
käekäigu pärast muret pole tundnud.

Mida sooviksite/soovitaksite prae-
gustele Eesti Kooli õpetajatele ja 
10aastasele Eesti Koolile Belgias? 

Soovin, et õpetajate silmad ikka sä-
raksid, et neil jätkuks rõõmu ja jaksu 
kooliasja edasi ajada, ja koolile pikka iga.

KAIRIT KOLSAR
Eesti Kooli juhataja

Millal ristus esimest korda sinu tee 
Eesti Kooliga Belgias ning kas see oli 
lapsevanema või juba õpetaja rollis?

Kolisime Belgiasse 2013. aasta suve 
lõpus ning meie lapsed alustasid hari-
dusteed kohalikus hollandikeelses laste-
aias. Loomulikult pidasime oluliseks, et 
neil oleks ka väljaspool kodu regulaarne 
kokkupuude eesti keele ja kultuuriga. 
Kahe vanema lapsega hakkasime samal 
sügisel Eesti Koolis käima, kolmikud olid 
sel hetkel veel liiga noored tegevustes 
osalemiseks. Eesti Kooli õpetajaks sain 
täpselt aasta hiljem.

 
Kuidas kujunes sinu tee õpetaja 
ametist kooli juhiks?

Olin juba mõned aastad olnud kodu-

looõpetaja, kui Eesti Kooli rajaja ja ju-
hataja Moonika Aedmaa otsustas perega 
tagasi Eestisse kolida. Kolleegid arvasid, 
et ma võiks lisaks tundide andmisele ka 
juhataja ülesanded enda peale võtta. 
Enda lapsed olid vahepeal suuremaks 
kasvanud ning vaba aega juurde tulnud, 
tundus põnev uusi askeldusi proovida.  

 
Millised on olnud sinu jaoks kooli 
juhtimise juures kõige raskemad mo-
mendid ning millised rõõmuhetked 
kaaluvad need üles?

Ei saa öelda, et midagi oleks olnud 
kontimurdvalt raske. Õpetajad ja lapse-
vanemad on meil harukordselt  toetavad 
ning lapsed uskumatult tublid ja toredad. 
On tõeliselt suur rõõm sedasorti inimes-
tega koos eesti keelt ja meelt hoida ja 
arendada. Tõsi, igapäevast asjaajamist on 
palju ning sageli tuleb operatiivselt leida 
loovaid lahendusi väga eriskummalistele 
probleemidele.

 
Kas ja kui palju väljakutseid on esi-
tanud sulle kooli juhtimises COVIDi 
ajajärk? Kuidas on mõjutanud COVID 
koolielu ning kas seoses sellega oled 
täheldanud muutusi ka õpilaste juu-
res?

Kooli tegevuse planeerimisel järgime 
alati riigis kehtivaid piiranguid ning kuigi 
me püüame alati parimat, oleme kahjuks 
pidanud mitmeid koolipäevi ja tegevusi 
ära jätma või muul viisil läbi viima. Eesti 
Kooli mõju laste teadmistele ja oskustele 
pääseb valla eelkõige koos tegutsemi-

se ja silmast-silma suhtlemise kaudu. 
Iseseisev töö või veebitunnid soovitud 
tulemust ei anna.

 
Kui tähtsaks sa pead, et igal maal 
oleks eesti lastel võimalik õppida 
eesti keelt ja kultuuri ning suhelda 
omavahel eesti keeles?

Väga tähtsaks. Kodu-Eestis tihti ei 
mõelda, et lapsed, kes elavad välismaal 
ning kellel on võibolla vaid üks vane-
matest eestlane on ka eestlased. Kui me 
loeme tõelisteks eestlasteks vaid ini-
mesi, kes räägivad emakeelena eesti 
keelt, elavad Eestis ja kelle mõlemad 
vanemad on eestlased, siis jääb Eesti 
demograafiliste protsesside tulemusel 
järjest väiksemaks. Kui me investeerime 
välismaal kasvavatesse lastesse, loome 
neile võimalusi õppida eesti keelt ja kul-
tuuri ning kinnitame ühiselt, et nad ei 
ole vaid pool-eestlased, vaid täisväärtus-
likud eestlased olles samal ajal ka näiteks 
belglased, prantslased või sakslased, kui 
me tunnustame nende topeltidentiteeti, 
siis me kasvatame Eestit järjest suure-
maks. Maailmas on umbes 6000 erinevat 
keelt ning eesti keel kuulub paarisaja 
kõige arenenuma kultuurkeele hulka. 
Meie kõigi eestlaste ühine ülesanne on 
seda hoida ja arendada, ükskõik millises 
maailmanurgas me ka ei elaks.

 
Millist rolli mängib Eesti Kool kogu-
konna elus?

Lisaks lastele keele- ja kultuuriürituste 
organiseerimisele ühendab Eesti Kool ka 

lapsevanemaid. Kooli kohvikus toimub 
aktiivne mõttevahetus, saavad alguse 
uued ideed ja sõprussuhted perede vahel. 
Tihti leiavad äsja Belgiasse kolinud pered 
siit endale mõtte- ja tegevuskaaslasi ning 
saavad kogemustega kaasmaalastelt häid 
nõuandeid igapäevasteks väljakutseteks.

 
Mis teeb Eesti Kooli eriliseks võrrel-
des teiste väliseesti pühapäevakoo-
lidega?

Belgias on märkimisväärne eestlaste 
kogukond. Lasterohkus annab võimalu-
se mitmekülgsete tegevuste, suurte üri-
tuste ning ressursimahukate projektide 
läbiviimiseks. Tänulik publik innustab 
omakorda rohkem pingutama ja uusi 
tegevusi korraldama.

Belgia eestlaste kogukonna suurim 
eripära on see, et siinsed lapsed õpivad 
erinevates koolides erinevates keeltes: 
prantsuse, hollandi, inglise, saksa, kree-
ka, itaalia keeles jne. See tähendab, 
et laste ühiseks keeleks on tihti ainult 
eesti keel ja puudub kiusatus üle minna 
mõnele teisele keelele.   

 
Sinu sünnipäevasoovid 10aastasele 
Belgia Eesti Koolile?

Soovin, et lastel, vanematel ja õpeta-
jatel jätkuks indu koos eesti keelt ja kul-
tuuri hoida ning arendada ka järgmised 
10 aastat.  

 

Eesti Vabariik 100 lastepeol Eesti 
alalises esinduses Euroopa Liidu 
juures andis suursaadik Lembit  
Uibo Eesti Koolile Belgias üle välis-
ministeeriumi tänukirja eesti keele 
ja vaimsuse hoidmise eest Belgias.  
Väga suur tunnustus kõigile õpeta-
jatele, vabatahtlikele, lapsevane-
matele ja lastele!  
Pildil Kairit Kolsar, Oksana Tralla, 
Katri Kuus ja Moonika Aedmaa. 
Lipuvärvides rõivad on juhuslik 
kokkusattumus ;) 

Iga-aastane üleilma emakeele-
õpetajate koolitus-konverents 
toimus 2017. aasta märtsis  
Brüsselis. Ürituse peaesinejaks  
oli Euroopa Parlamendi liige  
Tunne Kelam.
Pildil: Tunne ja Mari-Ann Kelam 
ning Brüsselis töötavad ema-
keeleõpetajad ja korraldajad: 
Edward Kess, Regina Eimre,  
Katri Kuus, Kristina Ude, Karin 
Jürisson, Moonika Aedmaa ja 
Kairit Kolsar

Foto: Kaisa-Maarja Pärtel Foto: Aili Suiste Rundin

Foto: Kaisa-Maarja Pärtel
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Loovmänguring (lastele vanuses 2-3a)
kell 10.00-10.50 I rühm
kell 11.00-11.50 II rühm
Väikelaste loovtundides arendavad mudilased 
jutu, mängu, liikumise ning käelise tegevuse 
kaudu väljendusoskust ja loovust. Kesksel 
kohal on rahva- ja muinasjutud ning muud 
lood, mille ümber põimitakse mängud ja 
teised tegevused. Lapsevanematel on tunnis 
aktiivne roll. 

Eesti Kooli tunnid (lastele vanuses 4-10a)
kell 10.00-13.30 
Õppetöö toimub laulu, jutu, mängu, liikumi-
se, käelise tegevuse ja rühmatöö kaudu.  
Olulist rõhku pannakse eneseväljenduse-
le ning eesti keele sõnavara laiendamisele. 
Koolipäevade teemad lähtuvad eesti rahva-
kalendri tähtpäevadest, Eestis tähistatavatest 
riigipühadest ning looduse ringkäigust. 
Lapsed jaotatakse nii vanust kui ka keele- 
oskust arvesse võttes rühmadeks (I rühm - 
kõige nooremad, IV rühm kõige vanemad  
lapsed). Üks õppetund kestab 45 minutit ja 
kõik lapsed osalevad neljas erinevas tunnis - 
eesti keel, kodulugu, muusika ning  
meisterdamine. 

Kunsti ja käsitöö loovkursus (10a-…)
kell 10.00-11.30 I rühm 
kell 12.00-13.30 II rühm
Igas tunnis tutvustatakse ühte kunsti- või 
käsitöötehnikat ning valmistatakse väike töö. 
Väikeses grupis toimuva kursuse eesmärk  
on avardada laste silmaringi ning panna  
neid mõtlema, mida ja kuidas nad soovivad  
kujundada/disainida. Analüüsitakse käsitleta-
va valdkonna tippe ja nende töövõtteid.  
Oluline roll on taaskasutusel ning teema- 
kohase sõnavara arendamisel.

Riigikaitse ring (10-15a noortele)
kell 12.00-13.30
Riigikaitse ringis teeme tutvust Eesti ajaloo 
ja kultuuriga, õpime andma esmaabi, orien-
teerume ja matkame, õpime toimetulekut 
metsas ja tutvume laiapindse riigikaitsega 
üldisemalt. Tunnid toimuvad nii Eesti Kooli 
ruumides kui ka looduses.

Info ja registreerimine
e-mail: eestikoolbe@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/ 
Eesti-Kool-Belgias/235023589906640

Toimumiskoht 
Flaami kultuurikeskus Kontakt (Orbanlaan 54, 
Sint-Pieters-Woluwe 1150, Brüssel) 

Eesti Kooli eesmärk on 
korraldada eesti keele ja kultuuri 
õpet Belgias elavatele eesti lastele. 
Koolipäevadel tutvustatakse 
Eestiga seonduvat: loodust, kultuuri, 
muusikat, ajalugu, kirjandust,  
käsitööd, kunsti, rahvakalendrit  
ja tähtpäevi. 

Õppetegevuse kaudu arendatakse 
laste eesti keele oskust. Teema- 
käsitlus ning tundides läbiviidavate 
tegevuste valik sõltub eelkõige grupi 
laste vanuselisest koosseisust ja  
keeleoskusest.
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Eesti Kooli endised 
õpetajad meenutavad
KATRI KUUS
asutaja ja emakeeleõpetaja kuni 2021

Et kõik ausalt ära rääkida, peaks aja-
looannaalide jaoks ära mainima, et Eesti 
Kool Belgias eelkäija – kodulooring – sai 
aktiivsete lapsevanemate eestvedamisel 
ellu kutsutud juba aastal 2007. Esimes-
te tundide läbiviimiseks avasid lahked 
lapsevanemad oma koduuksed, hiljem 
võimaldas oma ruume ajutiselt kasutada 
Brüsseli 2. Euroopa Kool. Õpetajatena 
asusime kordamööda laste ette koos Silja 
Enokiga ning õpilasi käis tol ajal koos 
umbes kümmekond. Mäletan, et esimese 
hooaja viimases tunnis küpsetasid kõik 
üheskoos õp Silja juures kodus leiba. 
Kuna nii mina kui Silja kolisime samal 
aastal Belgiast ära, võttis vahepealseteks 
aastateks kodulooringi juhendamise su-
juvalt üle hr Ivari Padar.

Oma suureks üllatuseks sattusin Brüs-
selisse naastes olema nii-öelda õigel ajal 
õiges kohas, sest 2011.aasta sügiseks oli 
küpseks saanud kindel plaan asutada 
siinsetele eesti lastele regulaarne koos-

käimiskoht, kus toimuks ka planeeritud 
õppetöö. Alustasime neljakesi – Mooni-
ka, Karin, Katri ja Piret. Juba esimesel 
kohtumisel tekkis palju ideid ning hea 
energia. Paari-kolme kuuga jagunesid 
ülesanded ning kontseptsioon sai paika. 
Ei mäletagi, kuidas kujunes kooli maskott 
– terane siilipoiss. Sobivad ruumid said 
lõpuks leitud ning esimene koolipäev 
välja kuulutatud! Jälgisime imestuse ja 
rõõmuga, kuidas registreerimisnimekir-
jad aina pikenesid. Kui esialgne idee oli 
pakkuda eesti keele ja kodulootunde 
lastele, kes õpivad kohalikes koolides 
ning seetõttu igapäevast eestikeelset õpe-
tust ei saa, siis tõdesime rõõmuga, kui 
palju Euroopa Kooli lapsi otsustas lisaks 
igapäevastele eesti keele tundidele veel 
pühapäeviti Eesti Kooli tulla. Mitmed 
neist käivad kümme aastat hiljemgi Eesti 
Kooli huviringides ning mõnest on saa-
nud lausa abiõpetaja!

Olen rõõmus ja tänulik võimaluse eest 
Eesti Koolile hea hoog sisse lükata ning 
kümne aasta jooksul koolitöös aktiivselt 
kaasa lüüa, ideid põrgatada, toredate 
inimestega tutvuda. Kool on elujõuli-
ne ja tegus - esialgsetele põhitundidele 
ja muusikaringile on lisandunud terve 
hulk erinevaid huviringe ja lisategevusi. 
Tahan siinkohal kiita ja tänada Eesti 
Kool Belgias energilist ja aktiivset juha-
tajat Kairit Kolsarit, kes on osanud mee-
lepärast tegevust leida ka vanematele 
õpilastele ning suudab igal õppeaastal 
pakkuda midagi uut. Koolipere kasvab 
ja laieneb ning Eesti Koolist Belgias on 
saanud kohaliku eestlaskonna jaoks olu-
line tugipunkt.

Soovin, et ind ei raugeks!
 

KARIN JÜRISSON 
asutaja ja loovuse õpetaja kuni 2017
rahvusliku käsitööringi eestvedaja

 
Mina sattusin Eesti Kooli looma kohe, kui 
Belgiasse elama kolisin. Olin selleks het-
keks Eestis juba pikalt õpetajana tööta-
nud, see tundus nii tore võimalus. Nüüd, 
tagantjärgi saan öelda, et see oligi suu-
repärane võimalus! Millised kolleegid, 

millised lapsed! Kooli looma hakates ei 
osanud me üldse mõelda, et pühapäeviti 
hakkab meie juures lapsi käima üle 100! 
Keskmine maakool Eestis! 

Oma uute kolleegide Katri ja Piretiga 
veetsime koolile kontseptsiooni luues 
koos tunde. Arutlesime, mis teemad/tun-
nid võiks lapsi kõige rohkem kõnetada ja 
mida neile vaja oleks. Sõelale jäid eesti 
keel (loomulikult!), loodusained (seal-
hulgas ka näpuotsaga matemaatikat) ja 
loovus. Loovuse teemad tõukusid alati 
ainetundidest, eesmärk oli kinnistada 
sõnavara.  Lastega sai meisterdatud tra-
ditsioonilist mardi-maski, joonistatud 
rahvariideid, huviga uuritud eesti must-
reid. Ühes tunnis kirjutasid kõik lapsed 
isegi Eesti-teemalise raamatu!

Nüüd, pea viis aastat hiljem oleme 
Katri ja Piretiga kõik taas tegevõpetajad 
Tallinnas. Ma usun, ka neil on sama soe 
ja helge tunne, kui mõtlevad meie ühisele 
koolile. Vaatan alati praeguse kooli pilte 
ja imestan, kuidas toona alles pisikestest 
tittedest on sirgunud nii kenad noorme-
hed ja neiud. 

Kõige-kõige suurem rõõm on sellest, 
et me suutsime aluse panna nii tugevale 
institutsioonile, mis toimib nii elujõuli-
selt edasi ka siis, kui meie ise juba ammu 
kodumaal tagasi oleme! Suur-suur aitäh 
praegustele eestvedajatele, et tahate-jak-
sate seda vankrit edasi vedada. See on 
kodust kaugel elavatele lastele nii suur 
lisaväärtus! Kohtuda ja rääkida oma 
emakeeles. Aitäh!

Rahvusliku käsitöö ring sündis üsna 
spontaanselt. Esialgu isegi ühe sõprus-
konna tüdrukute palvel. Euroopas ju 
tehnoloogiat enam säärasel määral koo-
lides ei õpetata. Koduses Eestis pusivad 
uue õppekava järgi nii tikkida kui kududa 
isegi poisid! Tundides tegimegi tutvust 
kolme põhilise käsitöö liigiga: kudumine, 
heegeldamine ja tikkimine. Esialgu tun-
dus tüdrukutele kudumine ikka tuuma-
teadus! Aga kõik said esimesed töövõtted 
kätte ja selgeks! See tegi siis ja teeb veel 
nüüdki palju rõõmu! Loodan väga, et 
kõik need tüdrukud koovad oma titade 
esimesed papud ise!

ALAR KALJAKIN
loovuse õpetaja 2018-2020
lastelaagrite eestvedaja

Sattusin Eesti kooli tundi vaatama täiesti 
juhuslikult saamaks kogemust, kuidas 
seal lastele tegevusi läbi viiakse. Ma ei 
osanud eales ette kujutada, et pool aastat 
hiljem saan võimaluse viia läbi ennast 
tutvustavat tundi ning alustada sügisel 
2018 kaks hooaega kestnud tööga meis-
terdamisõpetajana. See oli tohutult tore 
aeg - tutvuda väga paljude Eesti perede-
ga, kohtuda kord kuus ägedate lastega, 
end proovile panna klassi õpetajana, 
sain panustada Eesti päritolu laste keele 
ja kultuuri säilitamisse ning palju kon-
takte lapsehoidja tööks. Lisaks sain olla 
osaline linnalaagrite ellukutsumises ning 
aidata läbi viia kokku seitset laagrit. Kõik 
Eesti kooli õpetajad olid väga toredad ja 
suurte kogemustega inimesed. Tõsiselt 
üllatas mind Belgias elavate eesti laste 
tugev patriotism. 

OKSANA TRALLA
mudilaste loovmänguringi 
õpetaja 2015-2018
balleti ja loovtantsuringi 
eestvedaja

Olin Eesti Kool Belgias loovmänguringi 
eestvedaja aastatel 2015-2018. Laste va-
nuseks oli 2-3 eluaastat ning eesmärki-
deks eelkõige sotsiaalsuse, koostöövõime 
ja loova mõtlemise soodustamine ja aren-
damine. Koos lastevanematega laulsime, 
tantsisime, mängisime liikumismänge 
ning tegelesime käsitöö ja meisterdami-
sega. Iga tund oli sarnase ülesehitusega, 
kuid konkreetsele hooajale ja tähtpäe-
vadele orienteeritud. Isadepäeva puhul 
laulsime isade laulu ja jõulude puhul 
õppisime vastavaid Eesti autorite salme. 
Nende tundide ettevalmistamisega oli 
väga põnev tegeleda ning see arendas 
mind väga. Samuti andsid need kohtu-

mised mulle tohutult positiivset energiat, 
mis jäi pikaks ajaks kumama, inspireeris 
ja pani edasi otsima. Laste siirus oli aus 
tagasiside ja suunaja. Mitmed mängu-
ringi lapsed jätkasid vanemaks saades 

minu loovtantsu või balletitundides ning 
saime mõnusalt ja turvaliselt koos edasi 
areneda.

Balleti ja loovtantsuringid toimusid 
aastatel 2012-2018 StockelArt stuudio 
ruumides. Esinesime kaks korda aastas 
erinevates Belgia kultuurikeskustes jõu-
lupidude ja kevadkontsertide raames. 
Mõnikord esitasime oma tantse ka Belgia 
Eesti Esinduses erinevate tähtsündmuste 
raames. Esimesed balletilapsed, kes alus-
tasid minu juures nelja- aastaste väikeste 
tibudena lõpetasid kümneselt kaunite 
luigekestena. Meie Belgia tantsuring sai 
küll läbi, kuid paljud neist tantsivad 
edasi, mis oligi eesmärk.

Foto: Virge Viertek
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PIRET LÄNTS
asutaja ja kodulooõpetaja kuni 2014 

Mul oli suur au osaleda Eesti Kooli loo-
mises. See oli vahva projekt - teha midagi 
täiesti uut. Ja teha seda koos toredate ja 
inspireerivate inimestega oli kahtlemata 
suur rõõm. Meenuvad kohe meie ühised 
koolipäevade planeerimised - kunagi ei 
puudunud sealt lisaks toredatele idee-
dele koolipäevade korraldamiseks ka 
mõnus lobisemine ja maitsvad suupisted. 
Meenutan siiani emakeelepäevi erine-
vates Euroopa linnades - nii palju uusi 
tutvusi, avastamisrõõmu, kultuuri ja ene-
searengut. Loodan, et Eesti Kool Belgias 
elab edasi ja jätkub palju särasilmseid 
lapsi, kes seal Eestimaalt eemal elades 
õpivad tundma eesti keelt ja traditsioone. 
Jõudu ja jaksu!!

LEANA VAPPER
mudilaste mänguringi õpetaja 
kuni 2015
pärimusringi eestvedaja

Minu jaoks oli Eesti Koolis õpetamine 
väga ilus ja oluline aeg. Kui paljud teised 
eestlased elasid ja toimetasid Brüsselis, 
kus rahvuskaaslasi oli küllaltki palju, 
siis mina elasin ühes väikeses Flandria 
külas (Sint-Lievens-Esse). Minu jaoks 
oli Eesti Kool sel hetkel ainuke päris 
kokkupuutekoht eestlaste, eesti keele ja 
kultuuriga. Ootasin iga kord seda püha-
päeva- hommikust Brüsselisse sõitu, et 
meie kõige väiksemate juntsudega päri-
muslikke laulu- ja liikumismänge teha. 
Soovin omalt poolt kooli praegustele 
vedajatele ja meie lastele palju rõõmu ja 
jätkuvat kooskäimise soovi. Et Eesti Kool 
veel kaua püsiks!

MARI KALLING
muusikaõpetaja 2020-2021
koorilaulu eestvedaja

Ma tegutsesin Eesti Koolis muusikaõpe-
tajana 2020. a septembrist 2021. a juunini 
ehk ajani, mil tagasi Eestimaale suun-
dusin. Sellest lühikesest, aga tegusast 
perioodist on mul vaid väga head mäles-
tused. Vaatamata sellele, et seda perioodi 
ähmastas koroonaaeg, sai nii mõndagi 
tehtud ja kogetud. Mask ees ja desova-
hend käes, mindi ikka oma tegemistega 
edasi. Suur kummardus tervele Eesti 
Kooli perele, kes tegutseb jätkuvalt suure 
innu ja pühendumusega selle nimel, et 
eesti keelt ja kultuuri Belgias elavatele 
Eesti lastele tutvustada, ja seda kõike 
väga loovaid ja huvitavaid ideid välja 
pakkudes. 

Lisaks kord kuus toimuvatele Eesti 
Kooli tundidele sai Kairiti toel moodus-
tatud ka täitsa oma Eesti Selts Belgias 
alla kuuluv lastekoor. Minul õnnestus 
seda koorikest juhendada. Mõtlen siia-
maani meie esimesele esinemisele, mis 
toimus oma ajale omaselt eelsalvestatult 
ning videosilla vahendusel. Tegemist 

oli EV sünnipäeva virtuaalsimmaniga. 
Oeh, no oli alles meeleolukas ja põnev 
ettevõtmine :). 

Mul on hea meel, et sain olla osake 
eesti muusikakultuuri tutvustamisest 
Belgias elavatele Eesti lastele, sest ol-
gem ausad, Eestis elades ja õpetades 
ei adu selle olulisust nii, nagu võõrsil 
olles. Aitäh Eesti Kooli õpetajad, Eesti 
Selts Belgias, lapsed ja lapsevanemad, 
kes moodustavad selle kokkuhoidva ja 
mõnusa eestlaste kogukonna.

Esimene koolipäev 
15. jaanuaril 2012 ja 
kooliaasta lõpet-
amine 27. mail 2012.

Ühislaul 
kooliaasta 
lõpetamisel 
2021. aasta 
juunis
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Kuidas kasvatada raamatulapsi? 

Lastele ja noortele meeldivad sellised üri-
tused väga. Kuulata kaasaegset loomin-
gut autori enda esituses, küsida meelel 
mõlkuvaid küsimusi ning saada kohtumi-
se lõpus autogramm oma raamatusse on 
tõeliselt äge kultuurielamus, mis innus-
tab lugema ja raamatutest rõõmu tund-
ma. Üsna tihti võtavad kirjanikud kaasa 
oma kõige värskemaid teoseid või loevad 
lastele alles valmivatest käsikirjadest.   

Traditsioonile alusepanijaks võib pida-
da Eesti kultuuriatašeed Brüsselis Kadri 
Jauramit, kes organiseeris 2010. aastal 
toimunud lugemisaasta raames Leelo 
Tungla külaskäigu Euroopa südames-
se. Aastate jooksul on Brüsselis lastega 
kohtumas käinud veel Mika Keränen, 
Indrek Hargla, Piret Raud, Kristiina Kass, 
Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Anti 
Saar, Heli Illipe-Sootak, Ilmar Trull ja 

Contra. 2022. aastal külastavad Eesti Koo-
li lastekirjanik Kairi Look ja illustraator 
Ulla Saar. 

Kord aastas toimuva raamatuvahetus-
laada põhimõte on lihtne: kõik võivad 
tuua raamatuid, ajakirju, filme, muu-
sikat ja lauamänge, mida nad enam ei 
vaja ning soovivad uuele ringile saata. 
Laadale on oodatud ka need, kellel mitte 
midagi tuua ei ole. Igaüks võib kaasa 
võtta nii palju huvipakkuvat, kui soovib. 
Tulutoovat kauplemist ei toimu, ainult 
puhas rõõm andmisest ja saamisest. Sa-
mal ajal on avatud ka kohvik, kus teiste 
kaasmaalastega mõnusalt juttu ajada ja 
plaane pidada. 

Jälgi infot raamatulaada kohta Eesti 
Kooli ja Eesti Seltsi Facebooki lehel!

Lugemisrõõm toob aga enesega kaasa 
veel nii mõndagi kasulikku: täieneb sõ-
navara, paraneb õigekiri, lugeja saab 
palju teada erinevate maade, rahvas-
te, maailma ja inimeste kohta. Mitmed 
uuringud kinnitavad, et palju lugenud 
lapsed on enesekindlamad, julgemad, 
empaatilisemad, nad on hinnatud sõb-
rad, kellega on huvitav rääkida ja aega 
veeta. Kuidas aidata lapsel leida tee raa-
matuteni ning saada osa sellest põnevast 
ja kasulikust maailmast? 

Lugemishuvi tekitamisel ja selle hoid-
misel on üks olulisemaid komponente 
lapse kasvukeskkond. Kui kodus puudub 
raamaturiiul, teoseid ei loeta, neist ei 
räägita, on lapsel keeruline kirjandu-
silmaga kontakteeruda. Määravat rolli 
mängib siin täiskasvanute isiklik eesku-
ju. Seepärast tuleks vanematel lugeda ka 
lapse nähes ning mitte lasta end raamatu 
juurest kergesti ära meelitada. Öeldes 
lapsele: oota natuke, mul on nii põnev 
koht, et ma ei saa kohe kuidagi pooleli 
jätta, näitad, et kirjandus pakub ka sulle 
põnevust. Samas annab see ka vanemale 
võimaluse hiljem rääkida lapsele oma 
lugemiselamusest.

Kui tahame, et lapsed raamatuid roh-
kem kätte võtaks, tuleb lugemine teha 
sama mugavaks ja mõnusaks kui näiteks 
telerivaatamine ning raamatud kerges-
ti kättesaadavaks nagu nutitelefonid. 

Lubage lastel lugeda pikutades, samal 
ajal miskit head näksida, süvenemist 
mitte segavat muusikat kuulata vmt. 
Mitte mingil juhul ei saa õigeks pidada 
lapse lugemiseks laua taha toolile istuma 
sundimist. Raamatuid tuleb küll kenasti 
hoida, kuid ärge kartke nende kulumist. 
Milleks muuks kui lugemiseks neid siis 
tehakse! 

Kui vähegi võimalik, ei tohiks lapse 
lugemist katkestada. Ehk annab planee-
ritud poeskäiku või õueminekut pisut 
edasi lükata? Samuti ärge keelake lastel 
hilise kellaajani voodis raamatuid lu-
geda. Võibolla on just teie lapsele vaja-
lik mõnus kodune vaikus ja akna taga 
valitsev pimedus, et lugemispisikuga 
nakatuda.

Sama oluline kui raamatute lugemine 
on ka nendest rääkimine ning seda osa 
lugemisprotsessist ei tohiks mingil juhul 
alahinnata. Lapsele võiks vestluse käigus 
esitada võimalikult avaraid küsimusi, 
kutsuda teda leidma paralleele teiste 
teoste ja eluga, jagada enda kogemusi ja 
lugemiselamusi. Värskelt loetud raama-
tute üle arutlemine annab lastele teada, 
et nende lugemine on vanemale tähtis 
ja aitab lastel toime tulla tekstist saadud 
emotsioonidega. Samuti on see hiljem 
lapsele lugemisvara valides vanemale 
suureks abiks.

Lugemist soosiva keskkonna loomise 
kõrval on lapse lugejaks kujunemisel 
määrava tähtsusega ka lapsele paku-
tavad teosed. Toob ju lugemiselamust 
pakkunud teos automaatselt soovi seda 
tunnet taas kogeda. Juba õige mitu aastat 
küünib eesti keeles ilmuvate lasteraama-
tute arv tublisti üle 800. Nii ongi ilmselt 
iga vanem poes nõutult lookas riiulite 
ees seisnud ja endamisi arutanud: kuidas 
küll leida sellest suurest hulgast üles 
just need raamatud, mis kirjanduslikult 
väärtuslikud ning minu last kõnetavad? 

Ennekõike soovitaks silmad lahti hoida 
auhinnatud teoste osas. Enamus auhin-
dadest omab professionaalidest koos-
nevat asjatundlikku žüriid, mis parimad 
raamatud välja valib ja nõnda lapseva-
nemate eest suure töö ära teeb. Nukitsa 
auhinna saaja aga otsustavad lapsed ise 

interneti teel ja raamatukogudes läbi 
viidud küsitlusel, mis teeb konkursi tu-
lemuse usaldusväärseks. Aeg-ajalt võiks 
pilgu peale heita ka lastekirjanduse kes-
kuse koostatud soovitusnimekirjadele 
(https://elk.ee/lastekirjandus/raama-
tusoovitused/), kuhu lisatakse uusi raa-
matuid jooksvalt vanusegruppide kaupa. 

Hea võimalus lasteraamatumaailmaga 
tutvumiseks on kohalik raamatukogu. 
Sealsete teenindajate poole pöördumist 
ei tohiks häbeneda ei väike ega suur. 
Samuti pakutakse seal sageli erinevaid 
teenuseid (lauamängude ja filmide lae-
nutus, kontserdid, lugemiskoerad jne), 
mis aitavad sobivate raamatuteni jõuda 
ka neil, kel tee raamatuilma keerukam. 
Lapsele endale tehtud lugejapilet võib 
samuti olla toredaks innustuseks. 

Lapse kasvades tuleb vanemal üha roh-
kem õppida usaldama lapse maitset, sest 
olulisem kui miski muu on see, et laps 
tahaks raamatut lugeda ja tal seostuks 
sellega head emotsioonid. Nii ei maksaks 
koomiksiarmastajat last sundida luulet 
lugema, aimeraamatute huvilist ei tohiks 
entsüklopeediatest eemal hoida. Loomu-
likult võib last valiku tegemisel suunata, 
kuid sundida ega keelata ei tohiks. Vabalt 
valitud teos, olgu see siis milline tahes, 
on parem kui mitte midagi. Ainult luge-
des saab kirjanduslik maitse areneda.

JAANIKA PALM
Eesti Lastekirjanduse Keskuse  
lastekirjanduse uurija

Kirjanduspisiku levitamine Eesti Koolis

Sama oluline kui  
raamatute lugemine  
on ka nendest  
rääkimine

Ole sa laps või täiskasvanu, lugemine lisab elule värve, pakub emotsioone ja naudingut. 

Eesti Koolis on tavaks tähistada emakeelepäeva raamatulaada ja lastekirjaniku külaskäiguga. 
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Taskuhääling „Õpime koos“ käis Eesti 
Koolil esimest korda külas juba 2019. 
aasta sügisel, kui selle eestvedaja Ka-
rin Tõevere tuli üheks külalisesinejaks 
teismelistele suunatud seminaride sarja 
„Üllatus“. Karin pajatas noortele õpeta-
jaametist, taskuhäälingu olemusest ning 
salvestas koos noortega nende mõtteid 
taskuhäälingu saate jaoks. Saatelõik jäi 
küll mõneks ajaks ootele, kuid on nüüd-
seks jõudnud kuulajatele kättesaadavas-
se vormi.

Täpselt kaks aastat hiljem oli Eesti 
Kooli ärksamatel noortel suurepära-
ne võimalus osa saada täiemahulisest 
taskuhäälingu kursusest, mis sai teoks 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Eesti 
väliskogukondade väljaannetele suu-
natud 2021. aasta toetusprogrammi toel. 
Taskuhäälingu kursus avas esmalt tasku-
häälingu tegemise telgitagused: tehnika, 
teema, külalised, küsimused, heliklipid, 
autorikaitse. Seejärel toimusid heliproo-
vide salvestused ja töötlus Audacity 

programmi tasuta versiooniga. Kursu-
se lõpuks toimusid saadete salvestused 
valitud külalistega, saadete lõikamine, 
monteerimine, salvestamine, ajatempli 
ja kirjelduse kirjutamine.

Kursuse toimumise ajal salvestas Ka-
rin Tõevere Eesti Koolile pühendatud 
taskuhäälingu saate kooli juhataja Kairit 
Kolsariga. Loole sai juurde liidetud ka 
2019. aastal noortega salvestatud saa-
telõik. Tulemusega saab tutvuda tasku-
häälingu „Õpime koos“ audiokanalites. 
Skanni julgelt siin kõrvalasuv QR-kood 
ja kuula! #113

“Õpime koos” on haridusteemaline 
taskuhääling, kus hariduselu praktikud 
ja visionäärid jagavad kuulajatele oma 
teadmisi, kogemusi ja ideid eesmärgiga 
pakkuda lihtsat ja mugavat võimalust 
õppimiseks ja inspiratsiooni saamiseks.  
Taskuhääling „Õpime koos“ oli aasta 
õpetaja gala nominent hariduse sõbra 
kategoorias 2021. aastal.

Eesti Seltsi huviringid
Laulu- ja rahvatantsuhuvilised lapsed 
on oodatud igal laupäeval toimuvatesse 
huviringidesse Kontakti maja ruumides 
Orbanlaan 54. Tegevused toimuvad vasta-
valt vanusele ja oskustele kahes rühmas.

Rahvatantsu tundide juhendajad on Kai-
do Kroon ja Angelika Sokolova. Laulu-
koori ja muusikaringi eestvedaja on Maris 
Pajuste.

Kui laulud-tantsud selged, on lastel või-

malus esineda erinevatel kohalikel Eesti 
kogukonnaüritustel. Silmapiiril terendab 
ka XIII Noorte laulu- ja tantsupidu „Püha 
on maa”, kuhu tubli  töö tulemusena on 
võimalik pääs lunastada.

Uued digiteadmised

Tule julgelt proovima, 
äkki hakkab 
meeldima!

KUULA SIIT!
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Hoogne „Marupolka“  huviringide jõulukontserdil 

Karin Tõevere ja tulevased podcasterid Heli timmimas

“Jõuluvana laul” laulurühmade ühisesituses



Teatrit, laulu ja tantsu
Teise maailmasõja järel siirdus Belgiasse 
hulgaliselt eestlasi. Sarnaselt teistes-
se välisriikidesse elama asunutega oli 
ka siinsetel eestlastel aktiivne seltsi- 
ja kultuurielu, mida koordineeris Eesti 
Selts. Teine suurem rändelaine Belgiasse 
toimus seoses Eesti liitumisega Euroo-
pa Liiduga. Hinnanguliselt elab hetkel 
Brüsselis ja selle lähiümbruses üle kahe 
tuhande eestlase.

Eesti Seltsi südameasjaks on siinse 
kogukonna tugevdamine ning eriti just 
noorema põlvkonna ühtekuuluvustunde 
kasvatamine Eesti riigiga. Seltsi eestveda-
misel toimuvad regulaarsed kultuuriüri-
tused: teatrietendused, filmilinastused, 
kontserdid, tähtpäevade tähistamised, 
kohtumised loomeinimestega ja palju 
muud. Eesti Kool Belgias kuulub samuti 
Eesti Seltsi egiidi alla.

Seltsi juhatusse kuuluvad Kati Simp-
son, Angelika Sokolova, Maret Suuroja, 
Mari-Liis Jõõts, Tarmo Kuub, Mari Rem-
melgas, Triin Aasmaa ja Kairit Kolsar. 
Tegevuse korraldamisele aitavad kaasa 
ka teised vabatahtlikud. Uued huvilised 
on alati oodatud seltsiga liituma ja tege-
vusse panustama.

Seltsi president Kati Simpson ja tema 
abikaasa Erik on pühendunud eesti teat-
rikunsti toomisele Belgiasse. Siinkohal 

kergitabki veidi kulisse Erik Simpson ja 
räägib lavastuste korraldamise köögipoo-
lest Brüsselis.

“2011. aasta sügisel astus Tõnu Oja ühel 
õhtul kell 7 lavale ning algas järjekord-
ne Eesti Draamateatri “Aabitsa kuke” 
etendus. Ainult et see ei toimunud tava-
pärases kohas Tallinna kesklinnas, vaid 
Brüsselis. Üks tookord publikus olnud 
inimene on hiljem meenutanud, et tal 
tulid seda nähes külmavärinad. See oli 
midagi täiesti erakordset, hea eesti teater 
otse Euroopa pealinnas. Sellest on nüüd-
seks möödas 10 aastat ja 65 Brüsselis üles 

astunud lavastust (etendusi on natuke 
rohkem olnud, sest mõnikord on neid 
tulnud teha kaks tükki). See on olnud 
huvitav ja intensiivne aeg. Tegutseme 
vägagi õhinapõhiselt ning ilmselt teeme 
kahekesi tasuta kõike seda, mida suures 
teatris teevad mitu palgalist töötajat. See 
hõlmab Brüsselisse kutsutava lavastuse 
valikut, kogu logistika korraldamist, mõ-
nikord ka lava kujundamist/ehitamist, 
trupi majutamist ja kostitamist ja nii 
edasi. Sealhulgas on tulnud vahetult 
enne etendust külmkapil tagumist seina 
küljest ära saagida või sekspoest atribuu-
tikat otsida. Lugusid on kogunenud pal-

ju. Valdavalt tegutseme isemajandavalt, 
st et õnneks on meil publikut piisavalt, et 
piletitulust kulud ära katta. Ja publik on 
Brüsselis väga-väga hea, seda on rõhu-
tanud mitmed siin käinud teatrid. Hästi 
intelligentne ja nokib ka kõik etenduse 
peenemad nüansid välja. Üks trupp lei-
dis peale Eestisse naasmist, et Brüsselis 
oli lavastuse pika ajaloo parim etendus 
üldse. Kui rahast rääkida, siis Eesti riik 
on üle kümne korra toetanud siiatulevat 
teatrit, mis on ka suureks abiks olnud.”

Tahad kursis olla  
kogukonnas  
toimuvaga?
 
Aktiivsed sotsiaalmeedia kasu-
tajad on oodatud jälgima Eesti 
Seltsi ja Eesti Kooli Facebooki 
lehti ning liituma grupiga  
Eestlased Belgias.
 
Eesti Selts Belgias on taaselusta-
nud ka meililisti kõigile Belgias 
elavatele eestlastele. 
Listi eesmärk on olla infokanal 
asjaliku ja otstarbeka teabe 
jagamiseks ja saamiseks. Eesti 
Selts Belgias jagab siin teavet 
oma tegevuse, eelolevate sünd-
muste, teatrietenduste, kontser-
tide, luuleõhtute, pidude ja muu 
toreda ja vajaliku kohta. Samuti 
saab siit teavet Eesti Koolis 
toimuva kohta. Ka listi liikmed 
saavad edastada mõistlikku ja 
teistele eestlastele kasulikku 
teavet. 
 
Ootame kõiki liituma!
https://groups.google.com/g/
bruest/about
Kui lingi kaudu liitumine ei  
õnnestu, kirjutage liitumis- 
soovist aadressile  
eestiseltsbe@gmail.com

Von Krahl “Kummi-T”, peale etendust meisterkondiiter  
Merle Mandre tehtud tordiga

Ugala “Mee hind” Audergemi kultuurikeskuses. Ott Aardam  
ja Aarne Soro tassivad mesitarusid

RAAAM “Libahunt” peale etendustUgala “Surmkindlad asjad siin elus” Bozaris

Eesti Seltsi 2020. aasta üldkoosolekul osalejad 
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2013. aasta jaanuaris kogunes Brüsselis 
ajakirjanik Mait Otsa õhutusel seltskond 
tantsuhuvilisi naisi ja mehi, kes seadsid 
endale põneva, ent samas esiti hooma-
matu eesmärgi jõuda 2014. aasta suvel 
tantsupeole. Rühma kutsuti juhendama 
Eesti üks mainekamaid tantsupedagoo-
ge, 2004. aasta tantsupeo pealavastaja 
ja paljude tantsupidude liigijuht ja tant-
suseadja Kalev Järvela. Ja nii sündiski 
siin värvika koosseisuga, tubli ja töökas 
rahvatantsurühm Euroviisud. 

Rühm koguneb nii korrapäraselt tant-
sunädalavahetustel Kalev Järvelaga kui 
ka harjutab isekeskis meie aktiivsete ja 
osavate tantsijate Angelika Sokolova ja 
Kaido Krooni käe all. Tänaseks on Euro-
viisud jõudnud tantsupeole juba kahel 

korral, lisaks 2014. aasta peole astusime 
üles ka 2019. aastal toimunud XX tantsu-
peol „Minu arm“.

Nagu meie nimigi ütleb, oleme tihe-
dalt seotud Euroopaga – enamiku meie 
liikmeid on siia toonud Euroopa Liiduga 
seotud töö. Rühma eripäraks on see, et 
meie liikmed on pidevas liikumises. Meie 
ridades tantsivad küll ka mõned alaliselt 
Belgias elavad Eesti euroametnikud, ent 
enamik tantsijaid on ELi juures asuva 
Eesti esinduse või NATO Eesti esinduse 
töötajad ja nende pereliikmed, kes vii-
bivad Belgias vaid teatud aja. See pidev 
„pereheitmine“ on küll kohati muut-
nud keeruliseks repertuaari hoidmise 
ja pannud meid õppimisprotsessi otsast 
alustama, kuid hea meel on tõdeda, et 
Eestist Brüsselisse lähetatud inimeste 
seas leidub ikka ja alati nii palju ande-
kaid ja tantsukirega inimesi.

Euroviiskudega liitumise tingimuseks 
ei ole kunagi olnud varasem tantsu-
kogemus või tantsuoskus, vaid pigem 
soov ja valmisolek lõbusas seltskonnas 
trenni teha, uusi tantse omandada ja 
ennast proovile panna. Samuti ei pea 
meiega liitumiseks olema eestlane või 
valdama eesti keelt. Aastate jooksul on 
meie ridades kaasa löönud tantsijaid ka 
Saksamaalt, Belgiast ja isegi Tšiilist.

Lisaks tantsupeotantsudele on Euro-
viiskude repertuaaris hulgaliselt päri-

mustantse, mida oma esinemistel lahkelt 
publikule näitame. Aastate jooksul oleme 
saanud siin Eesti rahvatantsu ja rahva-
rõivaid tutvustada paljude eri riikide 
esindajatele. Ja mõistagi ei puudu Euro-
viisud ka siinsetele eestlastele olulistelt 
üritustelt, nagu jaanipäev või vabariigi 
aastapäeva tähistamine koos Eesti saat-
konnaga. Lisaks on meie rühma tegemisi 
kajastatud ka Eesti telekanalites. 

Nagu kõiki teisi, on viimaste aastate 
sündmused ja muutunud elukorraldus 
mõjutanud ka Euroviiske. Hetkel on meie 

korrapärane tegevus küll häiritud, kuid 
oleme lootusrikkad ja näiteks meie me-
hed on juba eelmisest aastast alates vee-
bi vahendusel valmistunud 2022. aasta 
suvel Rakveres toimuvaks meeste tant-
supeoks. 2020. aasta sügisel alustasime 
endale järelkasvu koolitamisega. Sellest 
sügisest avasime juba kaks eri vanuse-
rühma. Jääb ainult loota, et elu pöördub 
varsti taas normaalsetele rööbastele ja 
meie tantsijad leiavad rohkelt võimalusi 
esinemiseks ja kogemuste saamiseks.

Belgia eestlaste segakoor BEENE sai algu-
se 17 aastat tagasi, kui 2004. aasta aprilli 
lõpul kutsuti Belgias eestlasi kokku, et 
laulda üheskoos 1. mail Euroopa Liiduga 
liitumise puhul korraldatud üritusel. 
Sügisel valiti kokkutulnud segakoorile ni-
meks BEENE (Belgia Eestlaste Esindajad 
NATO ja Euroopa Liidu juures). Kooris on 
läbi aegade laulnud lisaks Belgias elava-
tele eestlastele ka Eestimaa ja eesti keele 
välismaalastest fännid: lätlasi, soomla-
si, fl aame, inglasi, prantslasi, sakslasi 
ja hispaanlasi. Lisaks laulab kooris ka 
Belgias, USA-s, Kanadas, Uus-Meremaal 
ja muis maailma paigus sündinud välis-
eestlasi. Enamik koori liikmeid on aga 
eestlased, kes on tulnud Brüsselisse ela-
ma ja tööle alates ajast, mil Eesti ühines 
Euroopa Liiduga.

Lisaks sellele, et BEENE annab koha-
likele eestlastele võimaluse laulda ning 
tutvustab Belgias Eesti laulukultuuri, 
esinedes mitmesugustel üritustel, on 
koor osalenud ka kolmel üldlaulupeol: 
„ÜhesHingamine“ (2009), „Aja puudu-
tus. Puudutuse aeg“ (2014) ja „Minu arm“ 
(2019). Samuti osales BEENE 2008. aastal 
toimunud öölaulupeol „Märkamisaeg“.

BEENE koori dirigendiks kutsusime 
2004. aasta novembris Eesti Filharmoo-
nia Kammerkoori tenori ja koorijuhi 
Kaido Janke, keda kohapeal abistasid 
abidirigentidena koori liikmed Maari-

ka Raukas (Raudmäe) ja Monika Raide 
ning Poola dirigent Marta Jakubiec. 2012. 
aastal andis Kaido Janke taktikepi üle 
Collegium Musicale dirigendile Endrik 
Üksväravale, abidirigendina alustas koo-
riga tööd Põhja-Osseetiast pärit dirigent 

ja helilooja Denis Ivanidze. 2019. aasta 
sügisel astus koori ette noor Eesti koori-
juht Kerttu Liisa Sepp, kelle energilise ja 
särasilmse juhtimise all sai koor uue hoo 
ja hingamise. 2020. aasta märtsist alates 
on koori tegevus paraku pausil olnud, 

aga laulusoov on suur ja on lootust, et 
peagi laulame taas.

Lisainfo aadressil 
segakoor.beene@gmail.com.

EUROVIISUD

BEENE

Eesti pärimus- ja rahvatantsukultuur on au sees ka Euroopa südames

BEENE 2019. aasta laulupeol

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” 4.-7. juunil 2019 Tallinnas
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Õpilasest õpetajaks - Naija Püssim
Kui vanalt sa esimest korda üle Eesti 
Kooli ukseläve astusid?

Olin üks esimestest õpilastest, nii et 
esimest korda tulin Eesti Kooli neljasena. 
Sellest ajast olen siis kümme aastat üht 
või teist moodi Eesti Kooli elus osalenud.

Millised on sinu esimesed mälestu-
sed Eesti Koolist ning äkki meenub 
ka mõni naljakas seik enda koo-
lielust?

Esimesed mälestused on mul ikka sel-
lest ajast, kui õpetajateks olid Piret, Karin 
ja Katri, see, kuidas enne tundide algust 
laua ääres istusime ja koos ajakirju luge-
sime või mängisime.

Kõige meeldejäävam on vist see päev, 
kui õppisime süüa tegema, lauda katma 
ja kombekalt sööma. Mäletan, kuidas me 
kõik järjekorras seisime, et käsi pesta ja 
siis, kuidas endale oma võileiva mää-
risime, lauda katsime ja neid siis pika 
laua taga koos sõime. Mäletan, et terve 
see olukord tundus mulle nii koomiline 
ja pärast seda käisin paar nädalat iga 
söögikorra ajal oma vanematele natuke 
ikka pinda ja õpetasin, kuidas õigesti ja 
viisakalt süüa ning kuidas toidukorra 

lõpus nuga ja kahvel taldrikul kella viie 
asendisse panna.

Kas juba õpilasena unistasid üks-
kord ka ise olla Eesti Kooli õpetaja?

Kui päris aus olla, siis ei, aga ma arvan, 
et see oli peamiselt seetõttu, et ma ei 
osanud seda isegi ette kujutada. Muidugi 
tahtsin vahepeal õpetajaks saada, kuid 
kunagi et tulnud mõttesse, et see võiks 
Eesti Koolis olla. Tagantjärele ei kahetse 
ma seda aga hetkekski ja väike mina 
oleks selle üle väga uhke.

Kuidas sulle õpetajatöö meeldib?
Väga meeldib. Väikesed lapsed, kes 

meie juurde tulevad on alati nii armsad 
ja vahetud. Nii tore on näha, kuidas nad 
kasvavad ja tasapisi ära harjuvad ning 
julgemaks muutuvad. Eriti vahva on siis, 
kui nad hakkavad juba lobisema, et neil 
on uus kleit või kaisukas või patsikumm.

Hea soov Eesti Kooli 10ndaks sünni-
päevaks!

Palju õnne Eesti Kool ja mõnusat jätku 
veel kümneks aastaks!

Naija põnniringi juhendamas

ÜHENDA NUMBRID!

TÄHED SASSIS?  Eesti Kooli maskott on terane siilipoiss,  
kelle välimusest võib leida nii Eesti kui  
Belgia lipuvärvid. 

Mitu siilipoissi on end  
ajalehte peitnud?

Vastus:            siili
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