En vecka i Estland och en lärdom för livet

Mellan den 22:a och 29:e juli spenderade vi en vecka i Talu, strax utanför Tallin i Estland. På denna
plats som vi nu associerar med lärdom och lycka fick vi chansen och äran att hjälpa till som
volontärer på årets internationella Johanniterläger. Utöver de fyra svenska volontärerna fanns det
volontärer från Finland, Nederländerna, Tyskland och Estland som tillsammans bildade en grupp på
20 i åldrarna 18 till 33.

Tillsammans tog vi hand om 17 gäster från Estland. Trots språkbarriärer och kulturella skillnader
vågar vi beskriva det som en lyckad vecka för både volontärer och gäster. Med aktiviteter så som
ridning, dans och disco, pynt och pyssel, skattjakt och annat roligt fyllde vi dagarna med skratt och
glädje.
Vi gjorde även större utflykter som till Vembutembuma; en äventyrspark med både pool, studsmattor och go-kartbanor. Där spenderade vi en hel dag och det märktes tydligt att detta var en
favorit bland gästerna. En höjdpunkt var turen till badhuset där gäster och volontärer deltog i ett
träningspass i vattnet eller undvek ansträngning genom att slappna av i bubbelpoolen.

Vår förmåga att kommunicera utan ett gemensamt språk sattes speciellt på prov då vi i mindre
grupper fick i uppdrag att skriva och framföra en egen pjäs.

Vi avslutade veckan med ett disco då gäster och volontärer blev sminkade med ansiktsfärg, fick
hjälpa till med dekorationer och avnjuta en trevlig stund tillsammans med dans och skratt.

En vecka kan tyckas vara en kort tid men är ändå tillräckligt länge för att göra stort avtryck i våra
liv. Vår vecka i Talu hade kunnat beskrivas som lyckad enbart baserat på de vänskaper som byggdes
upp oss volontärer emellan, eller utifrån hur nöjda gästerna verkade vara, men det som väger tyngst
är den unika relation varje volontär fick med sin gäst. För både gäster och volontärer var veckan en
rolig och lärorik paus från vardagen. Som volontär innebär det en personlig utveckling att vara
ansvarig för en annan människa och lära sig om hur människor kan fungera på olika sätt, lärdomar
som vi kommer ha nytta av lång tid framåt. Vi är säkra på att både gäster och volontärer gärna
återvänder nästa år, då årets läger var en solklar succé.
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