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Kui võimalus tekib, osale Sinagi

Sel aastal avanes mul võimalus minna kuuks ajaks Makedooniasse vabatahtlikuks. Sellest projektist
kuulsin ma oma sõbralt ja mõtlesin, et proovin kandideerida. Saatsin vajaminevad dokumendid ja peagi
kutsuti mind vestlusele. Seal räägiti mulle lähemalt projektist ja sain teada, et mul on võimalus minna
üheks kuuks Makedooniasse vabatahtlikuks. Aeg läks kiiresti, kui olingi juba valmis lennuki peale
minema. Enne Makedooniat oli mul vahepeatus Türgis, kus sain tutvuda natukene Istanbuli
lennujaamaga. Türgi lennujaam oli meeletult suur võrreldes meie lennujaamaga Eestis. Läks natukene
aega, kui oligi vaja minna järgmisele lennule. Lend sealt Makedooniasse kestis umbes 2 tundi, mis läks
väga kiirelt. Lõpuks olingi saabunud Makedooniasse, kus avanes mulle mõnus õhtune vaatepilt.

Lennujaamas ootas mind takso, millega sõitsin linna nimega Kavadarci, kus ootas mind minu uus kodu.
Kavadarcis võtsid mind soojalt vastu teised seal olevad vabatahtlikud. Kaua aega puhkamiseks ei antud,
kui juba varsti läksimegi baari tutvuma teiste vabatahtlikega. Inimesed tundusid mulle toredad ja
rõõmsad, kuid kõik mida ma sel hetkel tahtsin, oli kodus magada, sest reis Makedooniasse oli päris
väsitav. Kaua aega ei läinudki, kui juba kodus magasin. Järgmine päev, kui olin välja puhanud, oli väljas
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ilus soe ilm ja otsustasin välja jalutama minna ja tutvuda oma uue elukohaga.
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Kuna saabusin Makedoonia nädalavahetusel, oli mul natukene aega kosuda ja tutvuda oma uue
elukohaga. Saabus esmaspäev ja oligi aeg minna noortekeskusesse, kus võeti mind soojalt vastu.

Noortekeskuses tutvusin toredate inimestega ja sain endale palju uusi tuttavaid. Noored noortekeskuses
olid väga toredad, aktiivsed ja nendega oli tore aega veeta. Mängisime kaarte, kuulasime muusikat,
tantsisime, käisime matkamas ja palju veel. Samuti käisime vahepeal ökofarmis kus rohisime ja riisusime.
Istutasime mõned taimed ja nautisime päikest.

Mina olen selle väliskogemusega väga rahul ja kindlasti plaanin tulevikus seda kohta veel külastada.
Soovitan soojalt teil osaleda selles projektis, kui teil tekib võimalus. Kui mitte, siis soovitan vähemalt
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seda maad külastada, see on seda väärt. J

Kevin Pihu, 2017
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