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Heifer International (HPI) on heategevusorganisatsioon ehk mittetulundusühing. Heifer 
projektide idee algatas Ameerika farmer Dan West (fotol)  1944 aastal. Hispaania 
kodusõja ajal (1930ndatel aastatel) töötas ta Brethreni kirikus noore abitöölisena. 
Jagades piima nälga kannatavatele lastele sõja mõlemal poolel, sai talle selgeks (ta 
jõudis veendumusele), et sellisest abist ei ole inimestele kunagi küllalt (toetamaks 
inimesi raskes olukorras piiratud vahenditega). Ta jõudis selleni, et pered ei vaja tassi 
piima vaid pigem piima andvat lehma, ehk ära anna inimesele kala, vaid pigem anna 
õng ja õpeta ta ise kala püüdma.  

Peale tagasitulekut Ameerikasse palus ta oma sõpradel annetada mullikaid, kes ei olnud 
veel poeginud, teistele peredele, et need saaksid loomi ise toita ja pidada. Vastutasuks pidid pered ise aitama 
teisi peresid andes edasi kingituseks saadud looma esimese emasjärglase. Nii pani Dan West aluse 
programmile „mullikad toetuseks” mille eesmärgiks on suurendada  inimeste heaolu varustades peresid 
tiinete mullikate ja muude elusloomadega. 1944 aastal alustas teed esimene laev 17 mullikaga New Yorkist 
Pennsylvania Puerto Riccosse viimaks loomad peredele, kelle lapsed polnud kunagi isegi maitsnud piima. 
Sellest ajast alates töötab projekt eeskätt koostöös maapiirkonnas elavate peredega ning eesmärgiga 
suurendada inimeste heaolu nendega tegeledes ja neist hoolides. Heifer projektid on toiminud ülemaailmselt 
ja edukalt juba üle 63 aasta ning aidanud oma tegevusega väga paljusid peresid. 
Väga oluline osa on projekti koolitustel, perede omavahelisel koostööl ja vastastikusel koostegevusel. Nagu 
eelnevalt sai mainitud, on projektis osalemise üheks tingimuseks lisaks koolitustel osalemisele kindlasti see, 
et pere, keda projekt loomade ja koolitustega aitab, aitavad hiljem ise teisi peresid andes oma looma esimese 
emasjärglase ning oma teadmisi edasi järgmisele perele.  
Heifer projekt töötab koos inimestega ja nende positiivsete eluväärtustega ning sisaldab kolme olulisemat 
komponenti: elusloomad või muud vahendid, koolitused ja praktiline tegevus ning organisatsiooni areng, 
sisaldades väikemajapidamise tegevuse planeeringuid, majandamist, tulemuste arvestamist, aruandeid ja 
ühistegevuse üldist arengut. Projektide tegevuse läbiviimise märksõnadeks on: põllumajandusliku ja 
loomakasvatusliku tegevuse planeerimine, täiustatud loomakasvatuse juhtimine ning põllumajandusloomade 
ja nende poolt saadud toodangu kasutamine, perede omavaheline koostöö, tegevuse jätkusuutlikkus ja 
toimetulek (ehk osalejate soov enesearenduseks), pere ja positiivsete peresuhete väärtustamine, keskkonna 
hooldamine/säilitamine,  ning aktiivne osalemine koolitustel ja väljaõppel jms. 
 

           … 
 
Loomade valik ja projekti läbiviimise edukus sõltub eeskätt projekti töös osalevatest peredest. Üldiselt 
tähendab projekti nimi „Heifer” tiinet mullikat, kes ei ole veel toonud ilmale ühtegi vasikat, kuid projekti 
tegevusse kaasatakse loomaliigid eelkõige vastavalt piirkonna vajadusele. Projekti käivitumisel Eestis olid 
paljud eestlased alguses suhteliselt skeptilised loomade päritolu osas. Kuigi vajalike loomade muretsemist 
toetatakse peamiselt välismaist päritolu annetustest, on loomad kõik siiski kohalikku päritolu. Läbi Heifer 
projektide tegevuse näen väga head võimalust positiivselt väärtustada eeskätt Eesti kohalikke 
loomatõugusid ja nende kasutamist väikemajapidamistes.  
Projektides saavad seega osaleda pered, kes väärtustavad elu maapiirkondades ja kes on huvitatud tegelema 
põllumajandusloomadega ning osalema projekti poolt läbiviidavatel koolitustel. Tähtis osa seega on perede 
endi valmisolek projektis osalemiseks, ning kindlasti on projektis osalemise üheks oluliseks tingimuseks 
asjaolu, et pered omavad võimalusi loomade pidamiseks, st tagatud peab olema loomadele vajalik söötmine, 
pidamine. Projekti läbiviimisel on väga oluline, et loomad oleksid nõuetekohaselt hooldatud ning tagatud 
oleks nende igapäevane heaolu.  

Projektis kasutatavate loomade heaolu tagamiseks on välja töötatud mitmed juhendid professionaalsetest 
veterinaaridest koosneva treeningmeeskonna poolt ning projekti juhtidele ning liikmetele korraldatakse 
vastavaid koolitusi. Samuti hoolitsevad projekti pered ise, et nende loomadel oleks tagatud vajalikud 
pidamis- ja söötmistingimused. 

 



 

Heifer International kasutab mitmeid Loomade Heaolu Tagavaid juhiseid. Osad nendest on: 

� projektides eelistatakse kasutada loomi, kes on kohastunud kohalikele oludele (piirkonnale), st. 
eelistatud on Eesti kohalike tõugude (sh. Eesti ohustatud tõugude) kasutamine; 

� enne loomade kättesaamist osalevad pered vajalikel, üldteadmisi andvatel koolitustel; 

� eri loomaliikide pidamiseks, sõltuvalt nende vajadusele, vastavate koplite ja varjualuste kasutamine; 

� looma tervise seisukohalt olulise sobiva sööda ja vee olemasolu tagamine, nõuetekohane söötmise ja 
puhta vee olemasolu tagamine; 

� projektis osalevate loomade tervisliku seisundi tagamine (sh. vajalike vaktsineerimiste, uuringute jms) 
läbiviimine; 

� tegevuse arendamine loomade seotud õnnetuste vältimiseks ja ärahoidmiseks. 

Vanuse piiranguid projektis osalejatele seatud ei ole. 
Projektide kestvus on üldjuhul neli kuni viis aastat, nendest kolmel esimesel aastal viiakse läbi aktiivsemad 
tegevused.  Teisel või kolmandal aastal toimub projekti loomade edasiandmine ning uute perede kaasamine 
projekti tegevusse. Vastavalt Heifer projekti põhimõtetele antakse perede poolt  saadud looma esimene 
emasjärglane ning oma kogemusi ja teadmisi edasi järgmisele perele. Järgnevatel aastatel jätkatakse 
projektijuhi poolt tööd projekti peredega jälgimaks nende edasist toimetulekut, tagades peredele vajalik 
moraalne abi ja nõuanded. Eduka tegevuse läbiviimisel on peredel soovi korral võimalik jätkata projekti 
tegevust jätkuprojektiga, mille tingimused kooskõlastatakse projekti rahastajaga. 

Oma tegevuse läbiviimisel ei ole Heifer programmide läbiviijad ainult õpetanud teisi inimesi, vaid nad on 
ka ise palju õppinud. Nüüdseks on nad veendunud, et: 

� tagamaks reaalset muutust peavad meie kõigi ühised jõupingutused olema 
jätkusuutlikud; 

� ei saa suurendada inimeste heaolu ilma inimesi harimata, ning et väga 
olulised on mitmekülgsed koolitused õpetamaks inimestel kasutama oma maa 
tootlikust, taastamaks ja hoidmaks keskkonda; 

� naised omavad väga olulist tähtsust pere kooshoidmisel ja toitmisel; 

� tuleb olla vastutulelik kohalikule traditsioonilisele kultuurile, toetades 
projektides osalevaid peresid läbi kohalike loomatõugude; 

� ülemaailmseid probleeme saab lahendada ainult siis, kui inimesed on valmis 
jagama seda, mis neil on ja seejuures ka hoolima teistest inimestest enda 
kõrval. 

Nagu eelnevalt sai mainitud, pean Heifer projektide üheks olulisemaks osaks eelkõige koolitusi ning 
inimeste omavahelist positiivset suhtlemist.  
Esimene Heifer International projekt Eestis avati Saaremaal, 2005 aastal, kus projekti raames said kuus 
peret tiine mullika, seitse peret 10 lammast ja seitsmele perele anti kolm mesilastaru. Heifer Internationali 
esindajana Eestis töötan alates 2007 aasta märtsikuust ja koostöös Võrumaa ning Hiiumaa peredega 
käivitusid 2007 aastal Eestis edukalt veel 2 Heifer projekti - Võrumaal (lambad, kitsed, veised ja hobused) 
ja Hiiumaal (lambad ja küülikud). 2007 aasta lõpul kinnitati projekt Võru-Põlva kagupiirkonnas, mis hakkab 
tegelema lammaste ja kitsedega ning 2008 aasta alguses sai peakontori poolt heakskiidu lähiajal Eesti 
ohustatud tõugu hobuste baasil tööd alustav projekt.  
 
Heifer International projektis („Supporting small scale farms in Pärnumaa, Estonia with local 
endangered horses for agricultural development“) osalevate perede esimene kokkusaamine saab 
toimuma 24.märtsil 2008.a. Pärnumaal Sauga vallas Nurmenuku talus (Viktoria Kaasik, tel 50 778 51).  
Planeeritud on läbi viia Heifer projektide põhimõtete selgitamine, projekti kaasatud Eesti kohalike 
hobusetõugude tutvustus ja anda ülevaade erinevate hobusetõugude kasutamise võimalustest Eestis. Lisaks 
on osalejatel hea võimalus tutvuda Nurmenuku talu kasvandikega ning nende pidamisega.  
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