5.RAHVUSVAHELINE KONGRESS TARTUS, EESTIS - MULJED...
„Ma ootasin väga meie kohtumist Eestis. Mulle meeldib meie grupp, kuigi keeleraskuste tõttu
meie suhtlemine on üsna keeruline. Fakt, et me osaleme koos nii paljudel meeldivatel
üritustel, on loonud meie vahel sideme. Praegu, pärast kõiki neid kohtumisi, ei tunne ma
enam end nii häbelikuna. Kogu programm oli huvitav ja ma nautisin osalemist kõigis
tegevustes. Mulle meeldis väga retk Meenikunno rabasse ja ka tantsutund, kus me saime
olla kõik üksteisiele väga lähedal, nagu tõelised sõbrad. Konverentsil, kus mulle anti
võimalus rääkida oma elust, oli see minu jaoks väga tähtis. Ma püüdsin väljendada väheste
sõnadega sotsiaalse isolatsiooni mõju minu puhul, kuigi ma ei suuda väljendada end nagu
enamus inimesi, ma vajan enam kiindumust, mõistmist ja toetust kui teised inimesed. Kõigi
ACE projekti kohtumistel tundsin ma end osana grupist ja mõneks päevaks unustasin kõik
oma igapäevamured. Tänan teid kõiki.“
Gabriela

„Ma nautisin väga minu „mini-puhkust“ Eestis. Ma meenutan sealveedetud meeldivaid hetki.
Mul oli ka väga hea meel kohata oma sõpru välismaalt (näiteks Janja, Marianne, Karin,
Kadri, Mirjam, Johnny, Tom). Mul on väga meeldiv mälestus matkamisest ja sellele
järgnenud piknikust.
Mulle jätsid sügava mulje Tartu inimesed, loodus (seal oli palju rohelisi kohti ja puid) ning
tänavate mõõtmetest, mis tundusid inimestest vibreerivat.“
Radu

"Me olime väljas kõndimas ja märkasime turismivaatamisväärsust, mis kutsus meid pilti
tegema. “ (Scott)

Mulle meeldis kõige rohkem piknik, sest seal oli grillimine. Mulle meeldis väga liha, see oli
tõeliselt maitsev. Samuti meelids mulle jalutamine läbi raba. Ma olin täiesti sääskedest ära
söödud. Mulle meeldis seltskond väga. (Tomaž)
'Mulle meeldisid kaunid metsad ja hämmastavad järved! Ma pole varem kunagi viibinud
palkmajakeses.' (Tom)

Harva reisiva inimesena olen ma eriti tänulik võimaluse eest nautida maastikke, loodust,
linnu, toitu ja inimesi Eestis, millest kõigest mul on soojad mälestused. Teiste osalejatega
kogemuste, tunnete ja mõtete vahetamine täitis mind enesekindlusega ja kahandas minu
eraldatuse tunnet. See andis ka selgema perspektiivi minu elule kodus tagasi olles, tegi minu
jaoks kergemaks ennast väljendada ja usaldada oma igapäevaotsuseid. (Blaž)
'Mulle meeldis näha Oscar W kuju- ma nägin välja nagu ma räägiks temaga' (Tom)

Mul oli hea meel, et välismaa sõbrad külastasid Eestit ja minu kodulinna Tartut.
Rahvatantsus sain kogeda kiirust ja hakkas meeldima. Matkamine Soomaal oli puhta õhuga
ja pakkus värke kõikidele. Projekt andis Ahhaa keskuses palju võimalusi igas ruumis. (Ahto)

’See oli vahva – kõik seisavad koos pildistamiseks kuju ees' (Tom)

