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Võru Järve kooli lapsed said osa tsirkuseteraapiast
Elina Kononenko
LOOVTEGEVUS • Eelmisel nädalal osalesid Võru Järve kooli 15 praegust ja endist õpilast
loovteraapilises tsirkuselaagris Bombi Planet, mille korraldas pikalt sel alal tegutsenud perekond
Bombastico Saksamaalt.
Vaimupuudega lastele ja noortele suunatud tsirkuseelementidega teraapiavormi üks väljamõtlejaid on
Frederiko Bombastico, sakslane, kes on lapsi ja täiskasvanuid tsirkuse abil arendada püüdnud ligi 30
aastat.
Bombastico jaoks, kes oma pärisnime enam õieti ei mäletagi, on tsirkus eluviis. Koos naise Barbsi,
eelkooliealise poja Babo ja pooleteisekuuse tütre Baraga sõidavad nad kahe mikrobussiga mööda
Euroopat ringi ning sisustavad puuetega laste ja noorte aega. Suvel on nad Eestis ja Soomes, talvel
Lõuna-Euroopas. Aastas juhendab perekond 16-20 ühe- või kahenädalast laagrit.
Kodumaal on neil grupp, kellega nad on tegelnud juba 15 aastat ja käivad igal aastal ringreisil. Korra
aastas kutsuvad nad kokku ligi sada sama ala harrastavat inimest.
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„Idee on kokku tulla värvilisse maailma. Igaüks teeb, mida oskab. Iga kord saadakse aplaus. Aplaus on kõige tähtsam,” sõnas
Bombastico.
Tsirkuseteraapia hõlmab endas kõikvõimalikke mängulisi elemente, ei puudu ka akrobaatikaharjutused. Juhendaja ülesanne on tekitada
lastes mulje, et nad teevad harjutusi üksi. Et asi oleks tsirkusepärasem, on laagrilised kostüümides ning ümbrus vastavalt dekoreeritud.
Järve kooli hoovis oli näha, et kõik tulevad tegutsemisega kaasa, julgemad kinnitasid, et tsirkus meeldib neile väga.
Tsirkuseelementide ja -vahenditega tegevus toetab peenmotoorika, silma-käe koostöö, kehaskeemi, keskendumise, loogilise mõtlemise,
õppimisvõime, enesehinnangu, emotsionaalsuse, loovuse, iseseisvuse, sotsiaalsete oskuste ja koostöövõime arengut.
Iga laager lõpeb etendusega, kuhu kaasatakse kõik ruumis-hoovis viibijad. Frederico Bombastico sõnul ei jäta nad kedagi pealtvaatajaks.
Järve kooli laagrilised esitasid oma etenduse läinud reedel. Samal päeval pakuti neile ka sünnipäevakooki, sest koolil täitus 13
tegutsemisaastat.
Peale Bombastico perekonna aitasid lastega laagris tegelda Järve koolis tegevusjuhendaja koolitust korraldav tegevusterapeut Ain
Klaassen ja Tallinna ülikooli õppejõud Helena Ehrenbusch. Neid abistasid kolm Tallinna ülikooli teraapiaüliõpilast ning oma kooli töötajad.
Klaasseni kaudu jõudiski teraapiline tsirkus Võrru. Tallinna vaimse tervise keskuses, kus mees töötab, on koos Tšehhi keskusega Focus
Praha selliseid ettevõtmisi korraldatud juba 2003. aastast. Olles näinud Järve kooli mõnusat tagahoovi, tegi Klaassen ettepaneku seal
tsirkuselaager korraldada.
Järve kooli direktor Reet Kangro jäi laagriga rahule. „Rõõmsameelne, vaba koosolemine, kuid sihipärane koordineeritud tegevus,”
iseloomustas ta toimunut. „Mõned asjad tunduvad lihtsad, aga igal asjal on sisu ja mõte.“
Kangro sõnul õppisid Järve kooli abiõpetajad perekond Bombasticolt palju ning kindlasti kavatsetakse tsirkuseharjutustega edaspidi laste
tavakoolipäevadesse vaheldust tuua.
Tsirkuselaager toimus MTÜ Toetuskeskus Meiela rehabilitatsiooniprogrammi ja Järve kooli koostöö raames ning see oli ühtlasi üheks
sissejuhatuseks maagilise Võru sünnipäevaüritustele.

