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KOHESEKS AVALDAMISEKS 
 
Kontakt: 
International Women’s Club of Tallinn (IWCT) 
Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi MTÜ 
IWCT Bazaar PR & Marketing 
Birte Böer 
secretary@iwct.ee tel: + 372 5684 0535 
www.iwct.ee 
https://www.facebook.com/iwct.ee/  
 

 
 

TALLINNA RAHVUSVAHELINE NAISTEKLUBI KUTSUB KÕIKI IGA-AASTASELE HEATEGEVUSLIKULE 
JÕULUOSTLEMISE ÜRITUSELE  

 
Sel aastal toimub rahvusvaheline jõulubasaar pühapäeval, 29. novembril 2020 kell 12-16 Balti 
jaama turu väliturul aadressil Kopli 1, 10412 Tallinn. 
 
Elavat ja perekeskset pärastlõunat nautides ning eriliste käsitööesemete, disainkingituste ja 
rahvusvaheliste maiustuste hulgast jõuluoste tehes toetate te heategevusorganisatsioone nagu 
SOS Lasteküla jm. Lisaks külastab meid jõuluvana. 
 
Üle 20 saatkonna müüb isuäratavat söögipoolist, jooke ja oma kodumaalt pärit kultuuriliselt 
ainulaadseid kingitusi. Sel aastal toimub meie populaarne suurepäraste asjade oksjon tänu meie 
sponsoritele, ettevõtjatele ja saatkondadele online-oksjonina kogu novembrikuu jooksul  
Osta.ee-s. Esimest korda kasutame Osta.ee online-platvormi ka selleks, et müüa mõistatuste 
kottide nimelisi üllatusi.   
 

Sissepääs tasuta! 
 

Kogu jõulubasaarist saadavat tulu kasutatakse kohalike heategevusorganisatsioonide, eelkõige 
nende heategevusorganisatsioonide toetuseks,  mille töö keskendub Eesti naiste ja laste 
heaolule.  
 
 
TALLINNA RAHVUSVAHELINE NAISTEKLUBI 
Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi (The International Women’s Club of Tallinn, IWCT) loodi 
1993. aastal peamiselt seltskondliku klubina eesmärgiga korraldada korjandusüritusi Eesti laste ja 
naiste heategevusorganisatsioonide toetuseks. Naisteklubil on praegu 70 liiget 28 eri rahvusest. 
Me toetame naisi, kes on hiljuti Eestisse tulnud, pakume abi ja püüame tutvuda  asukohariigi 
Eesti ja üksteise kultuurieluga.  
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Iga-aastase jõulubasaari asutamisest saati on selle käigus heategevuseks kogutud enam kui 
350 000 eurot, mis on jagatud enam kui 22 Eestis tegutseva heategevusorganisatsiooni vahel. 
 
Möödunud aastal Kultuurikatlas toimunud jõulubasaar, mille avas Eesti välisminister Urmas 
Reinsalu, meelitas kohale enam kui 3800 külastajat ja selle käigus koguti umbes 35 500 eurot. 
See raha võimaldas meil toetada 2020. aastal 12 organisatsiooni ja projekti. Me katsime meie 
Keila SOS Lasteküla ristipere 15 000 euro suurused kulud  ja toetasime rahaliselt heategevusfondi 
Minu Unistuste Päev, Toidupanka ja mitut Eesti lastekeskust ja naiste varjupaika. 
 
 
 
2019. aastal Kultuurikatlas toimunud jõulubasaari pildigalerii: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=iwct.ee&set=a.2792480787437110 
 
 


