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Saksamaa Liitvabariigi presidendi Joachim Gaucki elukaaslane Daniela Schadt külastas koos
Eesti Vabariigi presidendi abikaasa Evelin Ilvesega teisipäeval, 9. juulil Keila SOS Lasteküla.
Proua Schadt kinkis vanemliku hoolitsuseta lastele ühiselt istutatud õunapuu ja jalgrattad.

Esmakordselt Eestis viibiv Daniela Schadt hindas Saksamaaga kõrvutades kohalike
heategevusorganisatsioonide tööd edukaks ja rõhutas jätkusuutliku tegevuse olulisust. Ta
julgustas vanemateta lapsi unistama ja püstitama suuri eesmärke. „Te võite saavutada kõike mitte miski pole võimatu. Võibolla saab teist ka president, jalgpallistaar või telediktor," osutas ta
lastele.

SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevjuht Margus Oro andis Daniela Schadtile ja Evelin Ilvesele
ülevaate organisatsiooni tegevustest ja tõstis esile varasemat tulemuslikku koostööd
Saksamaaga. „Eelmisel aastal külastas meid Saksamaa noortekoor, mille liikmed andsid
Lastekülas kaks kontserti ja korraldasid positiivse emotsiooni ajel kodus annetuste kogumise
siinsete laste toetuseks – selle rahasumma eest saime ehitada uue mänguväljaku."

Keila SOS Lasteküla nooremad elanikud andsid Saksamaa presidendi elukaaslase külastuse
auks kandlekontserdi. Proua Schadt istutas ühe peremaja ette õunapuu ja avaldas lootust, et
puu rohketest viljadest jagub tervislikku maiustamist kõigile kohalikele lastele. Lisaks kinkis
esileedi Keila SOS Lasteküla elanikele kaks jalgratast. "Mul on tunne, et pean siia tagasi
tulema, et veenduda, et õunapuu läks kasvama," lisas aukülaline.

Saksamaa Liitvabariigi president Joachim Gauck koos elukaaslase Daniela Schadtiga viibis
Eestis riigivisiidil 8. kuni 10. juulini 2013.

SOS Lasteküla Eesti Ühing on 1992. aastal asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mis
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põhineb üksikisikute ja ettevõtete annetustel. SOS Lasteküla pakub perepõhist asenduskodu
vanemliku hoolitsuseta lastele, et nad saaksid kasvada üles armastuse, austuse ja turvatunde
õhkkonnas. Eestis asuvad lastekülad ja noortekodud Keilas, Tallinnas, Narva-Jõesuus ja
Põltsamaal, kus elab kokku 150 last. SOS Lasteküla patrooniks on Eesti Vabariigi presidendi
abikaasa Evelin Ilves.

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229
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