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suite l’utiliser
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- E ropo : ni bezonas nur 8% pli !
(Sean O Riain)
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1-2 majo: Printempa lerna renkonti o en Porta
(Cerdagne) http://www.esperanto-ct.org/
ven 7 majo: Fête de l'Europe place St
Etienne (stand)
ven 7 majo: man o- kla o, 20a e EKC
dim 9 majo: "E ropa Bunto", manifestacio
por lingva diverseco, en Strasbourg.
http://europa.bunto.free.fr/
19 - 23 majo: Congrès de l'espéranto en
France (UFE, FET, FKEA, JEFO) en La
Roque d'Anthéron http://www.esperantofrance.org/actualites/index.html
19 -25 majo: Stage à 34 Vias - Béziers (3
niveaux) chrizo@worldonline.fr
au 27 majo: Debato en Bâton à Palabre
(temo : Laboro)
sam 29 majo: Début du Forum des langues
(présentation de l’Atlas des Langues du
monde à la librairie Ombres Blanches)
dim 30 majo: Forum des langues, toute la
journée sur Place du Capitole (stands,
animations, débats en plein air) –
ven 4 junio : man o- kla o
mar 15 juin : Teatra o iu havas sian
monton en teatrejo Daniel Sorano

KION NI FARIS - CE QUI A ETE FAIT
1

Kursoj
Krom la kvar sesioj de 12-hora « Ekspresa Kurso », kiuj okazis is nun kun entute 21
komencantoj, pludisvolvi as du aliaj vesperaj kursoj :
- konversacia kurso por komencantoj (lunde): 7 lernantoj
- supera konversacia kurso ( aude) : 5 lernantoj.
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Studo/Migrado- Semajnfino

en Arrout (Arie o)

Okazis en Arrout (Ariège) studa semajnfino la 27-28ajn de marto. Du kursoj kunigis
respektive 6 komencantojn kaj 6 progresantojn, sub gvido de J. kaj Rikardo Cash. La
posttagmezoj estis dedi itaj al migrado en tiu belega montara lando.

Prelegoj
Post la prelego de Grazyna pri sia lando
Litovio, ni akceptis la brazilanon Flavio
Rebello, kiu prezentis sian projekton de
internacia televido ITV.
ITVLa

prelego *
16an

de februaro, Flavio
REBELO prezentis sian
televidan
projekton
al
tuluza
publiko,
konsistanta
el
22
esp.istoj. Unu venis de
Ariège, kaj alia de ...
Bretonio !
Flavio prezentis sian konatan
ITV-projekton, kiel naturan
sekvon de la notico-portalo angalo , jam
ekzistanta ses monatojn, kaj jam plurlingva.
Kaj la reta televido estos mem etapo por posta
pli bonkvalita ricevebleco sur normalaj
televidekranoj. Li klarigis, kial i tiu jam pli ol
tridekjara « revo » de la esperantistaro, nun
fari is realigebla.
Li montris diversajn filmetojn, vinjetojn kaj
dokumentario-tilolojn, el DVD disko, kiuj bele
impresis la spektantojn, kiuj tiel povis imagi la
dezajnan kvaliton de la estonta televido.
Li respondis al multaj demandoj, u pri la
aktualaj rimedoj de angalo – ekz. urnalistojkorespondantoj en pli ol dek landoj –, u pri la
(ne)konataj fontoj de kultura oj dissendeblaj,
kaj pri la kontraktontaj komercaj partneroj ,
esperataj sponsoroj a reklamontoj, kiuj ebligos
la tutan realigon. La kolektendaj 32 000 e roj
ja estas la necesa sumo por eki la projekton
kaj subteni iajn elspezojn (inkl. salajrojn) dum

3

sesmonata periodo. Poste i devos financi
sin mem.
La lerta prezentado kaj altkvalitaj bildoj
kaj filmetoj levis entuziasmon e multaj
a skultantoj, kaj rezultigis kontentigan
monkolekton (proks. 375 e rojn), kaj tre
simpatian vesperfinon en trinkejo kie
kolekti is du trionoj de la a skultintoj.
Certe kiam ni balda spektos sur niaj
ekranetoj la esperantajn vortojn « nova oj
de la mondo » ni iuj memoros, ke « revo,
kiun oni revas sola restas revo, sed revo,
kiun oni revas kune fari as realo »
Jeanne-marie
* Esperanto-France peras la mondonacojn por
ITV

Ludo-semajnfino (16-18 avr)
Organizita de Esperanto-jeunes, la ludo-semajnfino okazis en Donneville.
Por taksi la bonan etoson, rigardu la fotojn la la ligoj, kiujn sendis Armelle Piolat :
« Jen kelkaj fotoj de la pasinta luda semajno:
1 - http://www.ifrance.com/esperantino/luda/index.htm
e la foto albumo de Armelle= http://www.ifrance.com/esperantino/
2 - Vi trovos la fotojn de Benoit tie :
http://www.esperanto-jeunes.org/fotaro/album.php?album=ludasemajnfino&lang=fr
e la foto albumo de Jefo= http://www.esperanto-jeunes.org/fotaro/
Mi ne havas la retadreson de iuj partoprenantoj do bv transdoni tiun mesa on por ili (Gérald,
Karen, Karina, Rasmus, Tito, Jorgos) »
Armelle <apiolat@free.fr>

Débats au
Bâton à Palabre :

Esperanto-koruso
7-foje kunvenis la Esperanto-koruso de
Tuluzo, sub gvido de Christian Lavarenne,
merkrede en la kafejo Bâton à Palabre, por
polifonie kanti esperanto-kantojn. Ni estis
kutime 6 homoj, iuj spertaj kaj iuj ne, kiuj
multe uis la kunkantadon, kaj dankas al
Christian kiu eblegis tion. Ni tre bedauras,
ke li ne plu disponeblas por nin gvidi, kaj
tial esas la kunvenoj.
Ni proponas rendevuon en venonta
septembro, kun pli da vo oj, por novaj
plezuroj.

25an de marto - temo : E tanazio.
26an de aprilo – temo : Laikeco
La unuan partoprenis dekduo da homoj
(eble la temo ne allogis ?)
La dua kunvenigis pli ol dudek
esperantistojn, kiuj vigle, preska pasie
diskutis.
Kiel kutime, Jean-René pretigis aron da
demandoj, J. Caubel pretigis notojn kun
necesa vortprovizo, kaj J. Cash, kiu ne
povis partopreni, sendis sian skribitan
vidpunkton.
(Venonta dato : a don 27an de majo,
temo : Laboro.)

Stand au Forum pour la non-violence – 24 avr - Colomiers
A l’initiative d’Emile MAS, venu spécialement d’Agen pour cette manifestation, un
stand espéranto était présent à Colomiers, avec les dépliants d’EKC. Gustave est allé
aider Emile à tenir le stand, où de nombreux contacts ont été pris.
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Voja o : Tuluzanino en Kubo – Voyage : Une Toulousaine à Cuba
21 – 27 marto TAKE
Kubo, kiel tiu landnomo bone sonas al miaj
oreloj! Nur mankis okazo por flugi is tiu
insulo!
Do, kiam mi a dis, ke TAKE ( TutAmerika
Kongreso de Esperanto) okazos en
Havano, mi tuj decidis eesti. Mia e ska
amikino rezignis veni pro manko de tempo
sed ne gravas, mi estis decidinta iri, e sola.
Mi estis certa ke fakte mi ne estos sola
dank'al al la aliaj partoprenantoj kaj mia
netimideco.
Kaj, vere, mi estas kontenta pri mia
partopreno en TAKE. Malgra kelkaj
negravaj problemetoj de organizado pri
lo ejo, mi vivis belan aventuron kaj mi
kunportis hejme multe da memora oj, de
novaj konatoj kaj de fotoj ( kiujn mi

prezentos dum venonta vespero en
Tuluzo).
Evidente, ni vizitis mirindajn lokojn, konis
ege interesajn homojn, vivis en bonega
esperanta etoso. Sed la afero kiun mi plej
atis estas ke i estis mia unua esperanta
aran o ekster E ropo kaj mi renkontis kaj
babilis kun multe da nee ropanoj: kubanoj
kaj sudamerikanoj. Mi amiki is kun efe
kubanoj kaj meksikanoj. Poste, por da rigi
iomete tiun bonegan etoson, ni voja is tra
Kubo kun kelkaj homoj.
Mi povus paroli dum longa tempo pri la
diversaj emoj, sentoj, ideoj, kiujn mi travivis
sed ne eblas i tie. Do, mi informos vin kiam
estos organizita tiun vesperon por vidi
miajn di itajn fotojn.
Sylvie.

KIO OKAZOS CE NI
Bâton à Palabre
15 rue de Thionville
La venonta debato okazos la 27an de majo
Temo : La laboro.

Kataluna Renkonti o / Rencontre Catalane
Semajnfino 1 -2 de majo en 66 - Porta (Cerdagne)

Standoj / Stands

7an de majo
Eûropa tago, place St Etienne
i- jare Toulouse festas E ropan Tagon vendredon la 7an de majo. Tiu manifestacio okazos
sur St Etienne-placo, kie estos starigitaj budoj de diversaj e ropaj asocioj.
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Esperanto-Kultur-Centro havos tie standon, kun informiloj, libroj kaj gazetoj. Junaj
esperantistoj estos bonvenaj por de ori malanta la stando, ar oni atendas efe lernejanojn,
kiel publikon en tiu tago.

30an de majo : Primo de las lengas (Forumo de lingvoj),
Place du Capitole.
Le Forum des Langues aura lieu cette
année le dimanche 30 mai, sur la Place du
Capitole.
Le thème choisi est l’Enseignement des
Langues. Le programme commencera la
veille, avec une présentation et signature
par Roland BRETON de son Atlas des
Langues du monde(*), à la Librairie Ombres
Blanches.
Dimanche, l’ouverture des stands au public
aura lieu à 10h. (les volontaires sont priés
de venir avant). 12 h : inauguration
officielle. A partir de 11 h des débats se
succéderont, avec le GFEN « Le pouvoir de

la poésie : une pédagogie de l’écriture des
langues »,
puis
« Education
et
développement du plurilinguisme dans les
différents pays ». Enfin à 17h30 aura lieu
l’incontournable grand débat avec M. Henri
MESCHONNIC, dont
la contribution
s’intitule : « Ce ne sont pas les langues qu’il
faut enseigner, ce sont les discours. »
Toute la journée, aura lieu une initiation aux
langues dans les cafés de la Place du
Capitole (l’heure de l’initiation à l’espéranto
n’est pas fixée).
(*) Selon un informateur, ce livre contient
une information positive sur l’espéranto.

Théâtre

Accueil d’une troupe d’enfants polonais
Du 11 au 16 juin aura lieu au Théâtre
Daniel Sorano de Toulouse le 18ème
Festival International de Théâtre d’Enfants
(FITE).

1979 anka en esperanto. La teatro specializi as
en surscenigoj de la nuntempa literaturo,
rakontante pri homaj sopiroj, ojoj kaj
maltrankviloj per poezia metaforo. Studio
« P » ricevis jam multajn premiojn en teatraj
konkursoj enlande kaj eksterlande. La
ensemblo is nun prezenti is en 12 landoj de
E ropo.

Dans ce cadre les jeunes du Studio « P » de
Torun (13 à 25 ans) viendront présenter leur
pièce en espéranto, iu havas sian monton, le
mardi 15 juin. Les espérantistes de Toulouse
les hébergeront durant ces quelques jours, et
feront de leur mieux pour qu’ils aient un
agréable séjour et de bons souvenirs.

mardi 15 juin à 20h.30 , théâtre en
espéranto ,
iu havas sian monton

Si vous êtes volontaire pour héberger un
ou deux enfants, ou un enfant et un adulte,
merci de vous faire connaître à E.K.C.

La versa oj de la nuntempaj polaj poetoj :
Stanislaw Baranczak, Czeslaw Milosz,
Zygmunt Flis, Krzysztof Jaworski

Studio « P », la junulara teatro en Torun,
aktivas ek de la la jaro 1972. i realigas siajn
spektaklojn en la pola lingvo kaj ek de jaro
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La knabo B lo as en malgranda urbeto. Li
volas esti poeto. En la kalejdoskopo de
poeziaj imagoj ni observas lian maturi on en
familio, en lernejo, inter amaskomunikiloj
kaj diversaj manipulantoj. La vicaj etapoj de
lia maturi ado al poezio estas infanaj
rima oj, versa oj esprimantaj malkonsenton,
ribelon kontra irka anta realeco kaj anka
aperanta dubo pri siaj fortoj, provo de
sincera konfeso. La finalo portas esperon
pri efektivigo de la revoj – atingo de lia
monto.
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Il faut y aller… allons-y

Manifestacio E ropa Bunto/ Manifestation E ropa Bunto
9an de majo, Strasburgo
Ni voja u al Strasburgo, la 9an de majo,
por
manifestacii
anta
la
E ropa
Parlamento.
Kelkaj Tuluzanoj tien iros trajne (Ekiro de
Toulouse-Matabiau sabate je 7a53, reveno
per nokta trajno lunde matene). Sabate
vespere, Esperanto-Strasburgo invitas iujn,
kiuj venis por manifestacii, por bonveniga

vespero ekde la 18-a horo en la sidejo de
sia
grupo
« Cercle
d'échecs
de
Strasbourg », 7 rue des Glacières 67000
Strasbourg (enirejo en la korto, maldekstra
tuparo).
Programo de la diman o 9an de majo :
Koncerto de Jomo je la 12a30,
manifestacio de la 14a is la 17a h.

EUROPE ET DROITS LINGUISTIQUES : il faut agir en 2004 !
En 2004, l'Union Européenne s'agrandira et ce sera également l'occasion des élections
européennes. Cependant, le problème linguistique reste non résolu, mais caché par un
pseudo-multilinguisme en faveur seulement des 3 langues les plus puissantes. Par ce fait,
nous risquons d'aller vers une hégémonie linguistique, et finalement une langue unique qui
mettra gravement en danger la diversité linguistique et culturelle de l'Europe. C'est pourquoi
notamment les espérantistes soutiennent le principe d'une langue-pont commune (et non pas
unique) neutre qui permettrait un respect égalitaire de toutes les langues et l'efficacité pour la
démocratie européenne.

C'est dans ce but que s'organise une manifestation à l'échelle européenne pour la
démocratie linguistique en Europe. L'objectif principal de cette action sera de faire parler de la
façon la plus vaste possible (entre autres au travers des médias) des aspects linguistiques de
l'Europe pour ainsi faire prendre conscience au public de ce problème ...et enfin peut-être
faire bouger les responsables politiques sur ce sujet. Pour atteindre cet objectif, nous devons
être suffisamment nombreux et chamarrés pour avoir une réelle efficacité. Les espérantistes
sont à l'initiative de cette manifestation et toutes les associations d'espéranto en Europe se
chargeront d'informer dans leurs régions ou pays respectifs au sujet de cette action.
Le nom de la manifestation EUROPA BUNTO signifie "mosaïque européenne". Il indique le
côté festif de cette manifestation multicolore sur la diversité linguistique.
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Cette manifestation rassemblera donc :
• toutes les associations européennes d'espéranto ;
• toutes les associations qui s'occupent de la défense ou de la
promotion de langue(s) et de culture(s) pour le respect de la
diversité linguistique ;
• et toutes les autres personnes concernées, conscientes et
intéressées par cet aspect linguistique de l'Europe.

Lerni Esperanton i- somere kaj tuj apliki
Apprendre l’espéranto et l’utiliser immédiatement
Les deux rencontres mentionnées ci-dessous permettent à des débutants de suivre un
stage intensif de 5 jours, puis d’appliquer leurs nouvelles connaissance immédiatement, sur le
lieu même, au sein d’une rencontre internationale. La seconde est destinée aux jeunes.

En Germanio : 26 – 30 julio , Kall-Krekel
Anka i- jare ni ofertos intensan kurson de
Esperanto en la unuaj tagoj de la
Renkonti o
SOMERE por ebligi la
partoprenon
al
komencantoj
kaj
progresantoj. i- foje i okazos de lundo, 26a
de julio, is vendredo, 30a. Tiel eblos kiel
pasintjare en unu sama aran o rapide
eklerni kaj tuj poste praktiki la lingvon en
internacia medio.
2a Somera Mezeuropa Renkonti o
(SOMERE)
i- jare en la mezmontara regiono Eifel, 40
kilometrojn sudokcidente de Bonn.

En Rusio : 5 – 10

Ni trovis domon kun arma ardeno en
Kall-Krekel, sudoriente de Akeno (inter
Schleiden kaj Blankenheim). La domo
situas en bela irkaua o kaj relative
proksimas al la landoj, el kiuj venis la
plimulto de la pasintjaraj eksterlandaj
partoprenantoj - Nederlando, Belgio,
Francio kaj Luksemburgio estas apudaj kaj
ni sekve esperas, ke denove estos bele
internacia renkonti o kun infanoj.
Pasintjare entute estis 34 homoj, inter kiuj
14 eksterlandanoj kaj 10 infanoj. La retaj
informoj kun bildoj kaj ali ilo trovi as che
http://www.EsperantoLand.org/somere .

julio , Vladimir

Kvin tagojn anta la Internacia Junulara
Kongreso (IJK), kiu kunvenigas kelkajn
centojn da gejunuloj el la tuta mondo,
komencantoj povas partopreni en intensaj
lingvo-kursoj gvide de spertaj E-instruistoj.
La kursoj estos du-nivelaj (por startuloj kaj
komencintoj) kaj okazos en junulara
ripozejo en apudeco de IJKejo. La kurso

povas i i bonega sperto por tiuj, kiuj ne
estas tute certaj pri sia kono de Esperanto
kaj, sekve de tio, timetas rekte iri al IJK. Do,
eblas plibonigi kaj testi sian lingvon dum
ILK, kaj poste partopreni la plej gravan
junularan E-eventon de la jaro -- IJKon.
Informi u e http://tejo.org/ilk/

Apprendre l’espéranto cet été (stages en France)
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19 - 26 mai, 34 Vias – Béziers Centre Biterrois d’espéranto, t/f : 04 67 31 13 18
chrizo@worldonline.fr
14 – 21 août, 22470 PLOUEZEC, J.-P. Ducloyer, T 02 99 09 71 92
jeanpierre-ducloyer@club-internet
http://www.plouezec.fr/esperanto.html
03 juillet – 14 Août, Château de Grésillon, 49150 BAUGE, (stages d’une semaine) T. 02
41 89 10 34
kastelo.gresillon@free.fr
(Si quelqu’un veut co-voiturer avec moi, je me
er
rendrai de Toulouse à Grésillon le 1 ou 2 juillet, et reviendrai le 17 juillet) (Jeannette)
21 – 28 août, 34 Sète (Internacia Semajno e Mediteraneo), Espéranto Culture et Progrès,
5 rue du Dr. Roux, 34090 Montpellier T/F : 04 67 54 15 43
jf.passarella@free.fr
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DIVERSA OJ

E ropo : Ni bezonas nur 8% pli!
Meze de junio elekti os nova E ropa
Parlamemto, la unua kiu havos deputitojn
el la 25 landoj de la pligrandigita E ropa
Unio. De Malto al Finnlando, de Cipro al
Irlando kaj de Slovenio al Svedio, 450
milionoj da E ropanoj elektos siajn
reprezentantojn.

Sed malgra iuj "venkoj", la historio ne
fini is. Preska 90% de la EU-popolo ne
parolas angle denaske. Pro tio la angla
NENIAM donos samrajtecon al civitanoj,
nek helpos pane ropan identecon evolui.
Sen e ropa identeco, sen "ni"-sento, la EU
interesos nur elitojn kaj iam foros de sia
popolo. u 90% de e ropanoj akceptos
eterne suban lingvan statuson, kun politikaj
kaj ekonomiaj sekvoj? Mi forte dubas tion,
kaj en tiu dubo ku as la anco por
Esperanto.

La 1-a de aprilo en la nuna E ropa
Parlamemto (EP) kvaza okazis miraklo:
danke al samideano Dell'Alba kaj manpleno
da helpantoj, la plena EP unuafoje en sia
historio vo donis pri raporto kiu favore
menciis Esperanton, kaj 120 deputitoj, t.e.
43%, SUBTENIS Esperanton! Tre kura iga
nova o, kaj iujn kontribuantojn al tia
bonega rezulto mi elkore gratulas.
Sed sa uloj diras ke
trajno foriris kaj la
vere? Antaux 100
Ford gajnis; anta
gajnis; anta 2,000

Longa voja o komenci as per unu pa o. Nia
proksima celo estu EP-rezolucio kia la
Dell'Alba-rezolucio, kadre de protektado de
lingva samrajteco kaj diverseco kiuj jam
estas oficialaj celoj de EU. Nia celo estas
realisma kaj atingebla - ni bezonas nur 8%
pli!
Ek al la laboro!

jam tro malfruas, ke la
angla jam gajnis. u
jaroj la a to Model T
200 jaroj la franca
jaroj la latina gajnis.

Sean O Riain
Prezidanto de E ropa Esperanto-Unio

DUNG-ANONCETO por studento ? (Petite annonce, job rémunéré)
ABC-PACK
estas
profesia portalo pri pakado
en Katalunio.
La ideo de ABC-Pack
estas disvolvi i per kaj kun
esperanto. Ni faras pakenciklopedion kaj tradukas
al Esperanto.
Poste
ni
ser as
esperantistojn
en
iuj
landoj, por ke ili laboru
kiel
ABC-Pack-agentejoj
kaj faru tiujn laborojn:

- Enmeti la pa on en iuj
ser iloj kaj propagandi in.
- Ser i kaj kapti reklamojn
por la portalo.
Por tiu laboro ni pagos, kaj
ABC-Pack kunlaboros kun
la promocio de la portalo
en via lando.
Ni nun povas havi helpon
por traduki la enhavojn al
la franca lingvo kaj ni nur
bezonas havi agentejon en
Francio por propagandi la
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Pack-portalon kaj vendi
banderolojn. Tio ne estas
malfacila, kaj mi pensas ke
estos interesa laboro por
enspezi monon por via
asocio aux por ke iu
esperantisto povos havi
interesan laboron kun kaj
por Esperanto kaj gajni
monon.
(Interesitoj kontaktu la
gazeton.)
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En esperantujo…

VIZITO : EN TOGOLANDON
Ni us revenis el Togolando. Sed ne tute,
ar parto de nia koro restis tie. Fakte iomete
hazarde elektis ni tiun landon. Ni deziris
viziti Afrikon, certe, kaj foliumante Pasportan Servon malkovris du plenpa ojn de
adresoj en Togolando. Plie, lastsomere, nia
amikino Yogi instruis dum du monatoj en
vila eto kaj anka starigis bibliotekon por la
infanoj en la sama lando. Du kialoj instigis
nin retskribi al la landa organizanto : Adjevi
ADJE, kiu rapide kaj afable respondis ke ni
estos bonvenaj. Sen plipripensi, ni mendis
aviadbiletojn kaj pretigis nin por foriri. Pezaj
estis niaj dorsosakoj entenante kaj esperantajn librojn (vortarojn…) kaj francajn
librojn por la bilblioteko.
Alvenante en Lomé, la varmeco unue
estis apena eltenebla, ni us forlasis vintron
en Francio. Post la doganaj aferoj, ni rapide
ekvidis tri junulojn atendante nin skribinte
niajn nomojn. Tuj, ili amike bonvenigis nin,
prenante niajn sakojn, kaj kunkune, Adjevi,
Adje, François, kaj ni piediris kiel malnovaj
amikoj por trovi taksion. Veturile, ili kunkune
kantis bonvenan kanton esperantlingve,
kompreneble. ar, ni skribis ke ni deziras lo i
e esperantistoj, kaj vivi afrikane, niaj amikoj
klopodis por ke io eblus. Do, ili trovis
provizoran dormo ambron apud la domo de
amiko, en la kvartelo Be-Kpota de la urbo,
kaj proksime de la lo ejo de nia amiko
Adjevi. iu- matene, Adje preparis por ni
bongustan matenman on en sia korto kie
ludis liaj tri infanoj, la emelinoj Benedicte
kaj Grace kaj la knabo Zorobabel. En tiu i
korto, anka disvolvi as de temp'al tempo
Esperanto-kursoj, en pacema etoso. Tuj,
Adjevi proponis i eroni nin, kaj fakte, ekde
la unua tago, ni iam restis kune kun
plezurego. Ni vizitis Lomé, kaj, renkontis,
tute hazarde amason da esperantistoj. iuj
salutis nin varme kaj ojis pri nia alveno. Iuj
rekonis sian malkura econ kaj decidis
revigligi sian Esperanton! Iuj e alparolis nin
esperantlingve, en la strato, ar a dis ke

esperantaj blankuloj alvenis. Ni vizitis Pierre
en lia kafejo, multajn lernantojn endome, sed
la plej grava vizito estis la esperanta lernejo
pere de Koffi GBEGLO. Vere, emocio invadis
niajn korojn vidante tian konstrua on balda
pretan
por
akcepti
minimume
200
gelernantojn kiuj iuj lernos Esperanton ekde
la mateno! Anka tiu lernejo celas dungi
esperantajn geinstruistojn kaj pagi ilin dece,
kio gravas en tiel forlasita lando. Dum unu
monato, ni kune kun Adjevi voja is tra
Togolando, de la suda al la norda parto, de la
orienta al la okcidenta, kaj renkontis multe da
esperantistoj e en la plej foraj kamparoj en
ronddomoj, kun pajlitaj tegmentoj. Ni efe
vizitis esperantistojn kiam eblis, kaj anka
amikojn kiuj ankora ne estis esperantistoj
sed i os post nia restado e ili! iam ni estis
varme bonvenigitaj, kaj tiu voja o agrable
disvolvi is dank'al la amika gvidado de Adjevi,
kvankam ni povis konstati ie is kia punkto la
togolandanoj suferas. La politika kaj
ekonomia situacio estas nekredebla. Nia
sento estas tiel ke ni povus kredi ke io esis
en la lando antaù 20 jaroj. La homoj
aspektas senesperaj, kaj facilas kompreni la
rolon de Esperanto en tiu lando.
Ni invitas
iujn
esperantistojn viziti
Togolandon kie ili estos kore akceptitaj, kie
Esperanto vivegas kaj reprezentas por multaj
LA ESPEROn. Ni decidis serioze subteni la
projekton de la Lernejo Esperanto en Lomé
kaj informos ustatempe pri la disvolvi o de la
afero.
Ni ege ojas pri nia voja o, ar fakte, ni
vizitis Esperantujon:, bonvenon en tiu mirinda
lando !
Evelyne, Françoise, Jean-Pierre,
anoj de Sunkompanio, 098OO Arrout
__________
Pour aider financièrement l’école de LOME,
on peut faire un don à l’association Une
école au Togo, 09800 ARROUT, tel : 05 61
96 82 08 (20, ou 50 €, ou plus, sachant
qu’une somme de 100 € couvre tous les frais
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de scolarité et repas de midi pour un enfant
pendant une année). Des nouvelles de
l’école sur le site : http://www.tieto.fr.st
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