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Beste ouders, 
Geachte directeur, 
Beste sympathisanten,

Zondag 10 januari 2021
Na een korte vlucht van Zaventem naar Frankfurt 
en een lange wachttijd met vele kaartspelletjes la-
ter hebben we een vlekkeloze vlucht naar Tallinn 
gehad. Daar aangekomen bleek Stef zijn koffer he-
laas, door een fout bij de bagageafhandeling, nog 
in Zaventem te staan. Deze zal morgenvroeg op 
de luchthaven van Kardla staan (is ons beloofd).

Met 120 wachtenden voor ons hebben we, buiten 
bij -5graden, onze beurt mooi afgewacht om een 
coronatest te ondergaan. Hierover kregen we en-
kele uren later al bericht dat deze negatief was, 
oef...

Na een korte nacht en een Corona-proof-ontbijtje op de kamer zijn we dan 
enkele bezienswaardigheden gaan bezoeken in Tallinn. De Linnahall is een 
gebouw dat werd gebouwd voor de Olympische spelen van Moskou (1980) 
waarbij het roeien werd gedaan in Tallinn. Maar de Russen hebben bij het 
ontwerp wel rekening gehouden met een bescherming van hun gebied. 
Hierdoor is het gebouw een soort fortificatie die het land moest beschermen 
bij een eventuele aanval. 

Bij het ‘Memorial to the Victims of Communism in Estonia’ konden we ont-
dekken over de gruwelen die er in Estland gebeurd zijn tijdens de Russische 
bezetting van 1940 tot 1991.

De Tallinn Tv-Tower was helaas gesloten omwille van Covid-19, deze heb-
ben we dus enkel van buiten kunnen bezichtigen. Deze televisietoren werd 
trouwens ook speciaal gebouwd voor het verzenden van de televisiebeel-
den van de Olympische zomerspelen van Moskou in 1980. Dan hebben we 
een wandeling gemaakt doorheen het oude stadsdeel van Tallinn.

Om 17u zijn we dan met een (heel) klein vliegtuigje naar het eiland Hiiumaa 
gevlogen, dat is het eiland van Estland waar we de komende 2 weken zul-
len vertoeven. Daar werden we opgewacht door Martti (onze stagebegelei-
der) en Jaan (eigenaar van het guesthouse). Na het lekkere avondeten zijn 
we gaan winkelen in de plaatselijke supermarkt en straks op tijd onder de 
dons zodat we morgen fris kunnen starten aan een zware werkweek (in de 
sneeuw).

Veel groeten vanuit het besneeuwde Estland.  
De ‘mannen’ van 7AG
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Maandag 11 januari 2021
Maandagochtend zijn we iets vroeger opgestaan zodat de achtergebleven 
koffer van Stef opgehaald kon worden op de luchthaven voor we naar ‘het 
werk’ vertrokken.

Nadat we het materiaal opgepikt hadden aan de opslagplaats van onze sta-
gebegeleider Martti hebben we een rit van een klein uurtje gemaakt via de 
besneeuwde wegen om aan de andere kant van het eiland te raken. We 
kregen daar uitleg over het werk van de komende week. Het is een perceel 
bos waar sinds de Tweede Wereldoorlog niets meer aan gedaan is. Het is 
de bedoeling om van dit perceel een mooi open bos te maken en bepaalde 
stukken bijna volledig te kappen om plaats te maken voor een huis en enke-
le vakantiewoningen die er gebouwd zullen worden.

Dan zijn we gestart aan de eerste fase van het werk, alles wat er groeit en 
minder dan ca. 8cm diameter heeft op borsthoogte mag afgezaagd worden 
tegen de grond. Dit wordt dan verzameld op hopen die achteraf door een 
tractor en kar weggehaald zullen worden. Stef werkte de hele dag met een 
bosmaaier waarop een speciaal zaagblad gemonteerd is, hiermee kon hij 
al zeer veel boompjes kortwieken die op de uitgezette wegen staan. Op het 
einde van de werkdag was er al een duidelijk verschil merkbaar op het stuk 
waar we gewerkt hadden. 

Vandaag kregen we ‘s morgens bericht van Martti dat er een storm over het 
eiland trok, hierdoor was het te gevaarlijk om in het bos te werken (aange-
zien het perceel aan de kust ligt). We hebben dan een dagje op het eiland 
rondgereden om enkele leuke plekken te bezoeken.

- Harvester aan het werk zien (machine die op 1 werkshift zo’n 150m3 aan 
hout kan verzagen. Een ervaren bosarbeider met kettingzaag kan maximaal 
15m3 per dag zagen. De machine heeft dagelijks 2 werkshiften op zijn teller 
staan en gebruikt hiervoor ook zo’n 300 liter aan brandstof)

- Kopu vuurtoren (de oudste werkende en op 2 na oudste vuurtoren ter we-
reld. Helaas niet te bezoeken ivm geen toerisme op dit moment van het jaar)

- De woelige zee waar de storm zeer duidelijk te voelen was.

- Overblijfselen van bunkercomplexen uit WOII.

- Een appartement in het midden van het bos. De bouw ervan is ooit begon-
nen in de Sovjettijd maar is nooit af geraakt door de onafhankelijkheid.

- Een natuurlijke bron in een park. Morgen geven ze opnieuw sneeuw, maar 
de wind zou veel minder zijn. Dus kunnen we waarschijnlijk weer aan het 
werk. 

Veel groeten vanuit de sneeuw. 7AG
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Na een zware werkdag was er toch nog voldoende motivatie om een 
sneeuwpop te maken.
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Bij ons vertrek daarnet kregen we een 
mooie zonsondergang cadeau....

Woensdag 13 januari 2021
Ondertussen is er hier, vooral ‘s nachts, heel wat sneeuw bijgevallen. Voor 
ons wordt het wintergevoel dus nog veel ‘echter’. De voorbije 2 dagen heb-
ben we in het perceel gewerkt waar we maandag het kleine hout uit ver-
wijderd hadden. Nu waren de dikkere bomen aan de beurt. Deze moeten 
vakkundig geveld worden zodat de te behouden bomen niet beschadigd 
worden. De stammen worden op 3 meter lengte verzaagd en apart verza-
meld. De takken worden opnieuw op aparte hopen gelegd.

Ons gehuurde minibusje hebben we trouwens al 2 maal moeten ‘los’duwen 
uit de sneeuw. Gelukkig is er voldoende mankracht aanwezig in de groep. 
Vannacht geven ze hier -12 graden en morgen overdag -8, een extra laagje 
zal dus nodig zijn. 

Groeten vanuit Suuresadama. 7AG
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Vrijdag 15 januari 2021
Vandaag was het een vrij korte werkdag omdat we om 14u een afspraak 
hadden in het plaatselijk ziekenhuis om onze tweede coronatest te laten 
afnemen.
In het opnieuw ondergesneeuwde bos werden de aangeduide bomen ver-
wijderd zodat de overgebleven bomen beter kunnen uitgroeien. Het dik hout 
wordt verzaagd op 3m lengte en de takken worden op hopen verzameld.
‘s Middags zijn we dan een lekkere hamburger gaan eten in een, voor het 
eiland, gekende plaats. Daarna hebben we dan via een soort ‘drive in’ in 
onze neus laten peuteren. Dit was voor de ene al wat pijnlijker als voor de 
andere. Aangezien het nog te vroeg was om naar ons guesthouse te gaan 
zijn we in het sportpark een beetje van de sneeuw gaan genieten.
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Zaterdag 16 januari 2021
We hebben kunnen uitslapen en zijn we na een pannenkoekenontbijt 
de Ristimagi-heuvel gaan bezoeken. Hier plaatsten we een zelfgemaakt 
kruisje uit natuurlijk materiaal, zit zou volgens de legende geluk brengen in 
de toekomst.

Maar ik laat jullie helaas wat minder goed nieuws weten uit Estland. Gis-
teren hebben wij onze tweede, verplichte, Covid-test laten afnemen hier in 
het ziekenhuis. Vandaag kreeg ik telefonisch de melding dat één van de 
studenten een positieve test aflegde. De officiële uitslag krijgen we maan-
dag pas maar men verwittigde ons al omdat we in groep zijn. Maandag 
gaan we vragen om een nieuwe test te laten afleggen. Op die manier zijn 
100% zeker. De leerling die positief testte zal straks een eigen vakantie-
huisje toegewezen krijgen waar hij, apart van ons, de rest van de week kan 
doorbrengen. ‘s Avonds was er een heerlijke saunabeurt voorzien waarbij 
we af en toe eens konden afkoelen in een gat dat gemaakt werd in de zee.

Zondag 17 januari 2021
Vandaag bezochten we het militair museum, een groot bunkercomplex, de 
goederenhaven en de Tahkuna vuurtoren. Onder deze vuurtoren staat ook 
een monument ter nagedachtenis van de 852 slachtoffers die in 1994 vielen 
bij een ongeluk met een Ferryboot tussen Tallin en Stockholm, ter hoogte 
van dit eiland.
Straks op tijd onder de dons om morgen fris te starten aan onze tweede 
werkweek.
Veel groeten vanuit het Ungru-guesthouse. 
7AG
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Donderdag 21 januari 2021
Om te beginnen, onze leerling bleek dan toch niet positief te zijn. Wat een 
zucht van opluchting.
Ondertussen zijn er weer 4 werkdagen achter de rug. We werden ‘s mor-
gens telkens verrast met een nieuwe laag verse sneeuw van zo’n 10-15cm.
Maandag heeft het eigenlijk de hele dag door een aantal keer gesneeuwd.
Dinsdag 19 januari 2021 konden wij op het einde van de werkdag opnieuw 
genieten van een prachtige zonsondergang.
Woensdag hebben we de laatste dag gewerkt in het stuk waar we vorige 
week maandag gestart zijn. De laatste dikke bomen werden geveld en alle 
bomen die naast de beek stonden moesten nog weggezaagd worden om-
dat de eigenaar de beek opnieuw wil laten uitgraven om het hele gebied wat 
droger te krijgen.
Vandaag, donderdag 21 januari 2021, starten we dan op een nieuw stuk. 
Daar moet opnieuw eerst het fijne takhout, dat met de bosmaaier afge-
zaagd werd, opgestapeld worden om plaats te maken voor het vellen en 
opkuisen van de grotere bomen. Helaas was het een warmere, maar vooral 
regenachtige dag. Tegen 16u, als we stopten, was iedereen helemaal door-
weekt. In het guesthouse was een warme douche meer dan welkom.

Vrijdag 22 januari 2021
Gisteren donderdag 21 januari 
2021 hadden we onze laatste 
werkdag. Het was een drui-
lerige en vermoeiende dag. 
Toch weer een heel stuk van 
het nieuwe perceel dat we op-
gekuist en ontbost hebben. 
Ondertussen was er al een 
graafmachine begonnen met 
het verwijderen van de wortels 
en het graven van de nieu-
we gracht aan de zijkant van het eerste perceel waar we gewerkt hebben. 
Op het einde van de werkdag hebben de leerlingen allemaal een cadeau-
tje gekregen van Vahor (broer van Martti), als bedankje en aandenken aan 
deze stage. ‘s Avonds hebben we dan nog eens kunnen genieten van een 
heerlijke saunabeurt en daarna kregen we barbecue als avondeten. Lekker! 

Zaterdag 23 januari 2021
Vandaag zijn we met het kleine vliegtuigje terug naar Tallinn gevlogen, waar 
we het stadscentrum nog eens doorwandelden. In het hotel hebben we een 
beetje kunnen zwemmen, de glijbanen enz waren helaas gesloten ivm de 
coronamaatregelen. Morgenvroeg stijgen we om 6.45u plaatselijke tijd op. 
Normaal gesproken landen we om 13.50u Belgische tijd.
Gelieve er rekening mee te houden dat we op de luchthaven een eerste co-
ronatest moeten laten afnemen nadat we onze bagage hebben afgehaald. 
Hou dus best contact met zoonlief in verband met het oppikken aan de lucht-
haven. Wees niet te vroeg. Mag ik er ook nogmaals op aandringen om de 
quarantainemaatregelen strikt op te volgen!!
Thuis een mondmasker dragen gedurende een dikke week lijkt misschien 
overdreven maar gezien de gevolgen die er kunnen zijn is het beter hierop 
in te spelen.
We hebben online reeds de nodige documenten ingevuld om terug te keren 
uit een rode zone naar België. In de bevestigingsmail staan ook nog eens 
duidelijk de te volgen richtlijnen.
Dit was een onvergetelijk avontuur voor 7 AG en een tevreden klastitularis 
klapt nu zijn dagboek dicht. Hartelijk dank voor het vertrouwen van alle par-
tijen!

G. DEFLOOR, januari 2021




