
 

 

  
 

 
 Aasta ema on kujundanud hulga Võrumaa laste tulevikku  

  
Kaile Kabun  

  
AASTA EMA • Tänavust Võrumaa aasta ema tiitlit võib julgesti 
laiendada: selle saaja Reet Kangro on kahe lapse, 28aastase 
Oliveri ja 22aastase Aneti hea ema, aga teda võib pidada ka 
paljude Võrumaa „eriliste” laste emaks. Maakonna 
erivajadustega lapsi ja noori toetav tugivõrgustik on ju suuresti 
tema loodud.  

Võru Järve kool on kahtlemata üks hubasemaid koole Võrumaal, 
kuulus üle Eesti, hinnatud koostööpartner paljudele 
välisorganisatsioonidele. Milleks ja kellele kõike seda tarvis on? 
Reet Kangro kustutab sellised küsimused eos, tuletades meelde: 
me oleme Euroopas, me mõtleme ja meie käes on ka vahendid 
need mõtted ellu viia, seega on meie kohus pakkuda puuetega 
inimestele samu võimalusi, mida enese jaoks nii loomulikuks 
peame.  

Räägivad lähedased ja kolleegid  

Tütar Anett Kangro:  

Ema on olnud minu suurim motiveerija ja innustaja. Ta on ikka öelnud, et iga halb on millekski hea, aga head näeme siis, kui see käes on.  

Ema on mulle suureks eeskujuks oma töökuse ja visadusega. Nad on koos isaga mind alati toetanud, isegi kui mõni mu plaan on neis 
esialgu hämmingut tekitanud. Nii oli siis, kui läksin pärast 10. klassi aastaks Saksamaale vahetusõpilaseks.  

Saan ema poole alati pöörduda. Praegu õpin Tartus (lennuakadeemia II kursusel — toim), aga nädalavahetustel olen ikka koju oodatud. 
Emal on sel puhul alati söögid ja koogid valmis...  

Minu suhted emaga on alati head olnud, aga mida vanemaks olen saanud, seda lähedasemaks on need muutunud. Ma ise olen hakanud 
lihtsalt teda ja maailma paremini mõistma.  

Võru linnapea Kersti Kõosaar:  

Puudega poja kasvatamine andis Reet Kangrole missiooni luua Võru linnas erivajadustega laste kool. See tegutseb tema juhtimisel 1996. 
aastast. Tema töö tulemusena on kodust välja toodud kõik linna ja ka maakonna kooliealised vaimupuudega lapsed, samuti on loodud 
erivajadustega lapsi ja täiskasvanuid toetav võrgustik.  

Kujundades oma lapse tulevikku, on tal õnnestunud kujundada paljude Võrumaa laste ja noorte tulevikku. Just sellepärast võib teda 
nimetada Võrumaa „eriliste” laste emaks. Praegu on Reet üks peamisi eestvõtjaid, et rajada Lasva valda Nõnova külla intellektipuudega 
noorte jaoks küla tüüpi kogukond.  

Kõige selle kõrvalt on ta olnud hea pereema ja hoolitsev abikaasa, samuti on leidnud aega hobideks: toiduvalmistamiseks, õmblemiseks, 
lugemiseks.  

Koos mehega on nad rajanud endale Võrus Roosi tänavas kena kodu. Lapsed on praeguseks küll suureks saanud, aga tuge vajavad 

 

Foto: Dmitri Kotjuh 
 

 

 
Laupäev, 

9. mai 2009  
 

http://www.vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=9196�


vanemad. Ka nende eest hoolitseb Reet endale omase kohusetundlikkusega päevast päeva.  

Kolleegid Ester Peterson ja Epp Roon Järve koolist:  

Reet on proua, kes ei pelga ühtegi tööd. Ta kannab kübarat ja kostüümi, aga paneb alati käed külge, kui ainult tarvis on.  

Muidugi ei saa mööda sellest, et Reet on puuetega lastega perede eestkõneleja Võru maakonnas. Kõik nad koonduvad tema selja taha.  

Ja lõpuks on Reedal ju tubli, lausa topelttubli tütar Anett 

 

 


