IZMENJAVA FINSKA, LOVIISA, 15. – 21. MAJ
Nova skupina se je podala še na zadnjo Erasmus+ izmenjavo. Tokrat nas je pot
vodila v Loviiso, na Finsko, kjer so nas pozdravile vitke, svetlo zelene, čipkasto
nežne breze v družbi iglavcev. Prijetna svežina nam je po vročinskem valu v
domovini dobro dela, zato nas dodatna oblačila niso prav nič ovirala v
predajanju skandinavskemu vetru. v Loviiso, na Finsko, kjer so nas pozdravile
vitke, svetlo zelene, čipkasto nežne breze v družbi iglavcev. Prijetna svežina
nam je po vročinskem valu v domovini dobro dela. Uživali smo v plovbi po reki
Kymijoki (še bolj na pikniku ob njej), ogledu Helsinkov, sladkanju v tovarni
čokolade Fazer, navdušeno tekmovali v frizbi golfu, dvoranskem hokeju in
baseballu, predvsem pa nas je ganilo, da so se pregovorno zadržani Finci izkazali
kot topli ljudje in odlični gostitelji, ki so našim učencem ostali v trajnem
spominu.

Koordinatorica iz Nemčije, Elke, je z nami v času našega gostovanja praznovala
rojstnodnevni jubilej. Razveselili smo
jo s pesmijo in iskrenimi čestitkami.
Še posebej iz srca je pel španski
koordinator Miguel, ki takrat še niti
slutil ni, da nikoli več ne bo z nami
delil podobnih trenutkov. Ob slovesu
smo se močno objeli. Takrat je z
optimizmom
v
srcu
izrekal
dobrodošlico slovenski ekipi z
Erasmus+ projektom Thank you for
the music, ki se je na pot podala en teden po našem prihodu v slovenijo. Kakšne
načrte je koval, s kakšnim veseljem pričakoval nove prijatelje in nove zgodbe.
Na veliko žalost vseh partnerjev se je dragi Miguel 26. maja od nas za vedno
poslovil. V najlepših letih ga je izdalo srce, a naš prijatelj bo z nami za vedno , na
fotografijah, v videoposnetkih, na katerih ga vedno krasi širok nasmeh,
spremljajo pa spodbudne, tople besede.

Naši učenci so ga
sprejeli za svojega.

Prihod v Malago po zadnji izmenjavi, naslednje, žal, ni dočakal.

