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jal Poola päritolu poiss-sõber. 
Need suhted on nüüdseks 
läbi saanud, aga aafriklanna 
asemel on tädipojal brasiil-
lannast tüdruksõber. Mitte-
fl aamidele siin viltu ei vaada-
ta, aga keeleoskuse eest tee-
nib raudselt lisapunkte,” nae-
rab Ingrid. Ta ise on usinasti 
hollandi keelt õppinud, mis 
nüüdseks on naisel nii palju 
selge, et sai sooritatud edasi-
jõudnute eksamidki. 

Jalgrattavõistlus 
nagu laulupidu
Rudi ja Ingrid elavad Vilvoor-
des, kuhu nad kolisid neli aas-
tat tagasi. See endine tööstus-
linn, kus hiilgeaegadel toode-
ti Renault’ autosid, asub tege-
likult Brüsselist vaid 16 kilo-
meetri kaugusel ja seetõttu 
elab linnas ka mitmeid inglise 
keelt kõnelevaid diplomaate. 
“Kui tuleb tahtmine nautida 
kõrgkultuuri – ja see tahtmi-
ne käib meil sageli peal –, pii-

sab vaid, kui autosse või ron-
gile hüpata ja Brüsselisse või 
Antwerpenisse sõita, kus toi-
mub pidevalt kultuurisünd-
musi,” rõõmustab Ingrid. 

Flaamlaste juures meeldib 
Ingridele see, et nad on rahu-
likud inimesed, kes vajadusel 
omavahel kokku hoiavad 
ja oma õiguste eest 
seista oskavad. 
Mõned kohali-
kud kombed 
tekitasid tal-
le algul siis-
ki võõris-
tust. “Siiani 
mõjub piin-
likult koh-
tumisel põse-
muside andmi-
ne, vahel kolm-neli 
musi. Kuigi see on musi 
imiteerimine, on eestlasena 
minu jaoks imelik, kui võõ-
ras musitama kukub. Oleme 
ju suure distantsivajadusega 
rahvas. Korralikule eestlase-
le on ühest põsemusist tervi-

tuseks küll ja rohkemgi,” nae-
rab ta. 

Ka hakkas Flaamimaal 
elades Ingridile kohe silma 
see, et ühelgi suguseltsi suu-
rel peol ei ole keegi purjus. 
Süüakse-juuakse niisama, 
nooremate peol ka tantsi-

takse ja suheldakse palju. 
“Hea söök ja selts-

kond flaamide-
le meeldib, ega 

meid asjata 
burgundlas-
teks nime-
tata,” lisab 
Rudy.

“ S i i n s e -
tes kohviku-

tes käib alati 
ühtlaselt tasane 

ja mõnus jutusumin,” 
kiidab ka Ingrid ja lisab, et 

sellistel kogunemistel aruta-
takse päevapoliitilisi sünd-
musi, räägitakse jalgpallist ja 
muidugi jalgrattavõistlustest. 
Viimaseid toimub siin peaae-
gu aasta ringi, võistluste star-

did on suured rahvaüritused 
koos vorsti-, õlle- ja friikartu-
lilaadaga. See on tähtis osake 
nende kultuurist, umbes nagu 
eestlase jaoks laulupeod. Ise-
gi nunnad ja mungad seisa-
vad kloostriväravate ees tee 
ääres, kui ratturid kloostritest 
mööda kihutavad. Ka Rudy, 
nagu enamik belglasi, on suur 
jalgrattaspordi fänn. Ta ei jäta 
vahele ühtegi võistlust, vaa-
dates neid kohapeal või tele-
kast. Veelgi enam, Rudy on 
tuttav ka paljude Eesti jalg-
ratturitega, kelle suur austaja 
ta on – alates meie supertä-
hest Jaan Kirsipuust ja Tanel 
Kangertist kuni nüüdseks 
võistlemise lõpetanud Kalle 
Kriidini jälgib Rudy pidevalt 
meie ratturite tegemisi, eri-
ti Rein Taaramäed, kelle blo-
gi ta loeb ja fännilehte jälgib. 
“Tohutult tore, et siin mäle-
tatakse siiani Jaan Kirsipuud 
kui tõelist Eesti Nokiat, mis 
inimesi ühendab,” tunnistab 
ka Ingrid.

Eestlasena  
on minu 

jaoks imelik, 
kui võõras 
musitama 

hakkab.

Ingrid ja Rudy hindavad teineteist ka 
reisikaaslastena. Pilt on tehtud reisil 
Indoneesiasse, mis on vaid üks nende 
ühistest sihtkohtadest.

Eestlaste seene hullus 
paneb Rudyt senimaani 
imestama.
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