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Enhavo

Karaj kaj estimataj,

Kun granda ĝojo mi informas, ke nun mia malgranda
Esperanto-gramatiko, kiu jam haveblas en dana, germana,
angla, franca, itala kaj hispana versioj, nun ankaŭ
haveblas en flandra/nederlanda versio.
 
Se vi legos la komentojn sur la paĝo
http://esperanto-gramatiko.saluton.dk/esperanto-
gramatiko-superrigardo/Esperanto-gramatiko%20informoj/,
vi espereble konsentos, ke ne estas tro granda memlaŭdo
la aserto, ke tiu kajero estas bonega helpilo por
komencantoj, havebla je tre malalta prezo. Pro tio mi petas
vin ĉiujn rekomendi la kajeron al komencantoj kaj
Esperanto-instruistoj. 
 
Mi dankas pro via subteno.
 
Amike,
Peter Weide



Ĉu vi jam aŭdis la kanton de Prof.o Federico Gobbo pri la tutmonda Esperanto-kulturo? 
La profesoro pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo, kaj ekde nun do
ankaŭ kantisto, diras pri ĝi en sia Fejsbuk-konto:

La kanto estas elŝutebla interalie per Apple Music/iTunes, Spotify, YouTube Music kaj Deezer.

Sabaton la 16an de novembro prelegis Gerrit Berveling pri sia traduklaboro de aro de frukristanaj tekstoj,
kiuj en la Renesanca periodo kuniĝis sub la titolo 'De Apostolische Vaders', el la greka al Esperanto. 
La unua parto de tio aperis kiel memstara 15-paĝa libreto en 1979 en Ravenna ĉe I.A.B.O. Tiel komenciĝis
la esperantlingva publikiga aktivado de sinjoro Berveling.
En sia prelego, sinjoro Berveling ankaŭ dediĉis tempon al la ceteraj partoj de tiu ĉi tekstaro de ĉirkaŭ 400
paĝoj, kiu finfine en 2019 estas presite alvenita. 
La prelego estis por ĉia publiko kaj en la nederlanda. Gratulon, Gerrit!
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Mallongaĵoj

Prelego de Gerrit Berveling pri sia
traduklaboro el la greka al Esperanto

Jen! Nova kanto en Esperanto

"La unua kanto de la projekto #internaideo, nome Jen, finfine estas je
dispono! En somero 2018 mi renkontis Fabrizion en Milano dum malmojosa
festo kaj li demandis min pri miaj okupoj kaj neeviteble la
vorto #Esperanto elbuŝiĝis. La interesa afero estas, ke ĉiuj demandoj de
Fabricjo koncernis muzikon. Mi rakontis la emocion partopreni koncerton en
verda kunveno, kaj multajn aliajn kulturaĵojn. Fine de la festo, kiun ni tute
prifajfis, venis la propono: "kial vi ne kantas kion vi ĵus rakontis, antaŭ
mikrofono, kaj ni faros albumon?" Bezonatas pli ol unu jaro por havi la
unuan kanton. Kaj do mi estas tre feliĉa kaj emociplena dirante: #jen!"

Dankpoemo por studsemajnfinaj instruistoj

Dankon al Roel, kiu komencantojn instruis
Interalie ili vian memorludon ĝuis.
Said, vi verve instruis je nivelo du
Tial la Sanktulo kunportis dankesprimon ankaŭ por via ŝu’.
Bert, nia veterano-instruisto estas vi
Dankon pro la bona zorgado al grupo tri.
Yves, kiu venis el la fora Belgio
Nome de la progresantoj: dankon pro transdono de via scio.
Kaj Federico, nia amata profesoro
La progresintoj vin dankas el tuta koro.
Marieke, dank voor je inzet voor drinken en eten
Het was allemaal heerlijk, we zullen het nooit vergeten.
Gerd, kun stokego ĉi tien vi venis
Kaj per libroservo nian renkontiĝon benis.
Sankta Nikolao diras al ĉiuj nome de la tuta partoprenantaro:
Ankoraŭfoje dankon kaj ĝis venonta jaro!

La tradicia danko de la
studsemajnfino ĉi-foje riĉiĝis per
Sanktanikolaa poemeto!
Onidire Arjen-Sjoerd de Vries helpis
al la Sanktulo verki la poemeton,
kiun ni publikigas dekstre, apud foto
de la akompananta donaco >>>
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La nederlanda IJK-teamo
vizitas la kongresejon

La sekva Internacia Junulara Kongreso (IJK) okazos en Someren, Nederlando, de la 11a
ĝis la 18a de julio 2020. La kongresejo estas la granda grupdomo De Hoof. La 16an de
novembro mi kaj kvar aliaj anoj de la organiza teamo vizitis ĝin por pli bone informiĝi pri la
ĉambroj, ekipaĵoj kaj reguloj de la ejo. La vojaĝo tien de Utreĥto estis
facila: unu interurba trajno, poste buso kaj fine mallonga promenado.
Alveninte tie, ni parolis kaj intertraktis dum iom da tempo kun unu
el la laborantoj. Li multe informis nin kaj rekonis diversajn el niaj
planoj kaj intencoj de aliaj grupoj, luintaj la ejon. Do ni estas sur
ĝusta vojo. Poste li ĉiĉeronis nin tra la plejparto de la konstruaĵoj
kiujn ni luos. Ili troviĝas diversflanke de centra placo kaj apud
granda herba kampo, taŭga por sportoj kaj ludoj. La ĉirkaŭaĵon
krome konsistigas bela naturo, kie oni povas bonege promenadi.
Tio certe fariĝos unu el la organizotaj ekskursoj.

Du konstruaĵoj havas grandan, centran salonon kaj multajn
dormĉambrojn. Ĉiuj litoj estas duetaĝaj. La banĉambroj, duŝejoj kaj
necesejoj troviĝas en pluraj lokoj en la koridoroj. Nenio estas aparte luksa, sed ĉio estas
en bona stato kaj provizas ĉion, kion oni bezonas. Ĉiukaze, oni trapasu la plejparton de la
kongreso ekster sia dormĉambro.

La tria konstruaĵo konsistas el granda ĉambro, pluraj flankaj ĉambroj kaj bone 
sonizolita muzikkelo. La grandan ĉambron ni povos provizi per scenejo kaj do uzi por
(mal)fermo kaj aliaj gravaj eventoj aŭ anoncoj. Ĝi estas plue dividebla per dika kurteno,
por ke samtempe du programeroj povu okazi tie. La flankaj ĉambroj estas taŭgaj por
prelegoj aŭ prezentoj. Grava por mi estas tio, ke unu el tiuj ĉambroj funkcios vespere kaj
nokte kiel gufujo. Precipe mi respondecos pri tio, do estis interese vidi la konkretan lokon,
en kiu mi okazigos ĝin. La kelo estas perfekta por diskejo, koncertejo, sed ankaŭ
drinkejo. Pro la sonizoleco ni povos ludigi muzikon ĝis la noktofin', malgraŭ ke post la 23a
nenian bruon oni faru ekstere. Ĝi provizas ankaŭ profesian instalaĵon por elkrani
drinkaĵojn el bareloj, fridigatan dum la verŝado.
Plue estas botelfridingoj por teni ĉies plej ŝatatajn
drinkaĵojn agrable malvarmaj.

Vidinte la ejon, ni pluiris al la urbocentro de Someren.
Post ĉirkaŭ dudek minutoj da promenado ni atingis la
belan centran placon, apud kiu estas diversaj vidindaĵoj,
vendejoj kaj superbazaroj, inkluzive de bona pola
vendejo, kie oni povas preskaŭ nur paroli la polan. Nun
ke mi vizitis la kongresejon, mi des pli antaŭĝojas pri
la IJK en Nederlando. Ni vere havas la eblon okazigi
tre sukcesan kongreson en la sekva somero en
Someren. Mi esperas vidi multajn konatojn kaj novulojn tie!



La membrokunveno okazos la 23an de majo 2020 en la ejo Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP en
Utrecht. La salono malfermiĝos je la 10.00 horo, la kunveno komenciĝos je la 10.30 uur.
 
Dum la kunveno ni pritraktos i.a. la jenajn punktojn:
 

-Protokolo pri la 28a ĝenerala kunveno en 2019
-Agadraporto  2019
-Financaj raportoj 2019, buĝeto 2020 kaj prognozo 2021
-Elekto de estraranoj kaj komisionanoj
-Ŝanĝoj en la ‘huishoudelijk reglement’
-Laborplano 2020 – 2025
-Verloren van Themaat-premio
-Diversaj informoj

La oficiala tagordo aperos poste.
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Alvoko al la membrokunveno
Alvoko al la 29a ĝenerala kunveno de la asocio Esperanto Nederland.

Ineke Emmelkamp,  sekretario

Ook dit jaar heeft Esperanto Nederland een stand verzorgd.
Enthousiaste Esperantisten hebben twee dagen lang informatie gegeven.
Het prijsvragenformulier werd door een aantal mensen ingevuld. De hoofdprijs was
een gratis deelname aan het studieweekeinde. 
Samuel uit Nijmegen won de prijs en kwam naar Krikkenhaar. Hij volgde de
beginnersgroep van Roel!
En daarnaast was er op het studieweekeinde iemand die de informatie in de stand
had gezien.
Een andere bezoeker meldde dat hij per 1 januari 2020 lid wordt! Bijna iedereen
kende de cursus van Duolingo en/of de cursus die op pingveno.nl te volgen is.
Ook de organisatie van Drongo meldde onze stand in enkele publicaties. 
 
Er was een lezing over Drs.P:  interessant!
Het werd helemaal leuk toen we ontdekten dat één van de twee mannen die de
presentatie verzorgden, ineens in onze stand stond. Ringo begon een gesprek in
het Esperanto! Hij had les gehad van Federico Gobbo. 
 
Al met al: het waren twee fantastische dagen!
Volgend jaar weer! 

Andries Hovinga en Ineke Emmelkamp

Nijmegen 25 - 26 oktober 2019.
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Verloren van Themaat-premio 
La ĵurio de la Verloren van Themaat premio deziras ricevi kontribuojn 
por aljuĝi la premion pri 2019. 
 
Sendu viajn proponojn ĝis la 15a de januaro 2020 al: 

Ineke Emmelkamp, 
Arubastraat 12
9715 RW 
Groningen 

aŭ 
sekretario@esperanto-nederland.nl 

 
Jen la reguloj: 

Huishoudelijk reglement - artikel 26 
1. De vereniging kent en mediaprijs, die de naam "Verloren van Themaatprijs"
draagt en die jaarlijks kan worden toegekend aan de persoon die in een jaar de
beste informatieve bijdrage over het talenprobleem en/of Esperanto heeft doen
publiceren in landelijke, regionale of sociale media. 
2. De toekenning geschiedt met redenen omkleed door een deskundige jury
bestaande uit 3 personen, die door het bestuur worden benoemd voor een periode
van 3 jaar. 
3. Kopieën van de betreffende bijdrage, voorzien van de naam van het medium en
de datum van publicatie alsmede van de naam van de auteur, dienen te worden
ingezonden aan het secretariaat van de vereniging voor 15 januari van het
volgende jaar. 4. Het bedrag van de prijs is vastgesteld op € 250,- 5. De
bekendmaking van de prijswinnaar geschiedt tijdens de algemene vergadering.

En Nederlando ekzistas impostregulo kiu estas
tre favora se vi intencas finance subteni la
esperantistan movadon?
Se vi mone donacas al asocio kun ANBI-numero,
vi eble povas (parte) rericevi la monon.
Kontrolu ĉu tiu ĉi regulo aplikeblas al vi:

Ĉu vi sciis ke..

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/
aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
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Zamenhof-festo de IEI
La 14an de decembro okazis la tradicia Zamenhof-festo
ĉe la Internacia Esperanto-Instituto en Hago. Ni festis la
160-an naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof, kreinto
de internacia lingvo Esperanto.
Prelegis Heidi Goes, flandra esperantistino de Bruĝo kaj ĉi-
jara gajninto de la premio Deguĉi, pri la Esperanto-movado
en diversaj landoj.

Post la unua prelego Katalin Kováts anoncis pri la
forpaso de Mila van der Horst-Kolińska, kiu volontulis
por la Cseh-Instituto dum 23 jaroj. 
Katalin rakontis pri ŝia laboro por la instituto, kaj
kunportis foton en fotingo por meti apud la tiea foto de
Andreo Cseh.
La anonco estas registrita kaj videbla ĉe:

youtube.com/watch?v=YYG2L2RAXIs

Aŭskultinte pri la historio de la Esperanto-movado
en Indonezio, ni komune tagmanĝis ĉe apuda
indonezia restoracio.
Ni ĝuis la bongustajn pladojn kaj babiladojn. Poste
ni reiris al la instituto kie Heidi Goes denove
prelegis, ĉi-foje pri siaj vojaĝoj al Angolo kadre de
lingvistikaj esploroj. En marto-aprilo 2019, ŝi
komencis instrui Esperanton en Kabindo, eksklavo
de Angolo, kaj daŭrigis tion en oktobro samjare. Ŝi
rakontis pri sia instruado, pri aliaj projektoj kiujn ŝi
komencis tie, kaj pri Kabindo mem.

Heidi prezentis sian libron
Movadaj insuletoj pri la historio de
la Esperanto-movado en
Indonezio, Singapuro kaj
Malajzio. 

Maldekstre: Ward de Kock de IEI enkondukas Heidi. Dekstre: Heidi prelegas.

Katalin Kováts rakontas pri la vivo de Mila van der Horst.

Ni daŭrigis la feston per kvizo pri la historio kaj
nuntempo de la Esperanto-movado. Gajnintoj
ricevis kiel premion Noveloj de la pola verkisto
Henryk Sienkiewicz, kvin noveletoj majstre el la
pola tradukitaj de Lidja Zamenhof.
La festo finis per komuna kantado, akompanis nin
per sia harpo Saskia Veen.

Komuna tagmanĝo en indonezia restoracio.

Esperanto-leciono en Kabindo.

Raportis: Marc Konijnenberg
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Estus tro spacpostula se estus 160 kandeletojn.

Ne maltrafu!

 

 

Zamenhof-festo de
Esperanto-Klubo Utrecht

Raportis: Marc Konijnenberg

Dimanĉon la 15an de decembro estis ankaŭ en Utrecht festo
okaze de la naskiĝtago de Zamenhof. Pluraj partoprenantoj
kunportis membakitajn kaj bele dekoraciitajn manĝaĵojn.
 
Venis ankaŭ komencanto, Rob, kiu venis al la kunveno ĉar li
aŭdis pri ĝi dum la studsemajnfino de Esperanto Nederland.
 
Dum la kunvenoj de EKU ni ludas ludojn. Montriĝis ke, malgraŭ
liaj asertoj, Rob lerte scipovis ludi. Li dufoje venkis kiam ni ludis
la japanan kartludon Love Letter (japane: ラブレター).

Roĉjo (ĉeforganizanto de IJK 2020)

Verdaj manĝaĵoj por veraj verduloj.

La Esperanto-Klubo Utrecht
diskonigas siajn eventojn per
Duolingo-eventoj, tiel lernantoj
kiuj per Duolingo lernas povas
trovi aranĝon kiu estas tre
komencantamika.
 
Fondita en majo 2018, la klubo
organizas ĉiumonate po du
renkontiĝojn.

internacia grupo de aktoroj, dancistoj, muzikistoj, video- kaj sonartistoj,
kune kun du muzikinstrumentistoj en Amsterdamo prezentas 1,5-horan
interdisciplinan eksperimenton/eventon dum kiu vi povas sperti tute ŝokan
miksaĵon de muziko kaj teksto originale verkita por ĉi tiu artaĵo, nedisigeble
kunplektitan kun koreografio skrupule kreita por 11 artistoj, kelkaj ŝokaj
soninstalaĵoj, kune kun speciale por ĉi tiu prezento konstruita scenografio
kaj kudritaj kostumoj, videaĵoj, unikaj sonregistraĵoj kaj nunludata muziko –
ĉio ĉi funkcios kune kaj en multaj fragmentoj. Vi aŭdos la nederlandan, la
anglan, Esperanton, la polan, la francan, la danan, la rusan, morsan
alfabeton, brajlon, binaran kodon kaj DNA-kodon.

Pli da informoj/biletoj: muziekgebouw.nl/agenda/8170/Festivaldag_2/

Januaro

Dimanĉo
12

Dimanĉo la 12an de januaro de 17:00 ĝis 23:00
Piet Heinkade 1 en Amsterdamo Fotis: Allard Willemse



SABATON,  LA 28AN DE  MARTO 2020.

Kultura Tago

KOTIZO:  

PROGRAMO KAJ  LUNĈO € 15 , - .  NEMEMBROJ PAGAS € 18 ,50 .

VESPERMANĜO,  INKL.  TR INKA ĴO €24,- .

ALIĜ I LO:  ESPERANTO-NEDERLAND.NL/CULTUURDAG/CULTUURDAG.PHP

En la Fenikso nr.4/ 2019 jam aperis informoj pri tiu ĉi

kultura tago.

Nun vi povas trovi la plej lastajn novaĵojn ĉi tie kaj en nia

retejo. 

 

Lastatempe, falsaj novaĵoj, intenca falsado de informoj

kaj duonfantaziaj rakontoj altiras la atenton de multaj

homoj. Oni avertas kontraŭ falsaj informoj, sed ĉu vi

povus distingi falsan de vera informo? En via retpoŝta

kesto kelkfoje malfacilas.

Kaj kio estas mito, kio estas fakto?

Fantazio estas grava afero, ankaŭ rilate al lingvoj.

Ekzistas eĉ multaj fantaziaj lingvoj, kiuj kaptas la atenton

de junuloj kaj maljunuloj. Oni povas nomi diversajn

verkistojn, kiuj elpensis sian propran fantazian lingvon,

ekz-e Tolkien. Estus interese aŭdi kial ili faris tiujn

fantaziajn lingvojn kaj ĉu ili havas vivon ‘ekster romano

aŭ filmo’. Ni ĝojas, ke Federico Gobbo prezentos

prelegon pri tiu temo.

Por testi vian kapablon distingi inter novaĵoj veraj kaj

falsaj, inter faktoj kaj fantaziaĵoj, Bert de Wit prezentos

la kvizon ĉu vere aŭ nevere?

Kaj por paroli pri faktoj kaj fantazioj en la Esperanto-

mondo venos ankoraŭ alia persono.

 

Ni ankaŭ kun ĝojo anoncas, ke Kajto venos por distri nin

per muziko kaj kantado. Kaj kompreneble vi rajtas

kunkanti!

 

La Kultura Tago okazos en salono Floor en Lunteren, jam

konata al tiuj kiuj en 2017 partoprenis la memorfeston pri

Zamenhof.

La ejo estas facile atingebla per privata kaj publika

transportiloj.

 

Anoncu vian partoprenon per la aliĝilo kaj indiku ĉu

vi volas ankaŭ partopreni la vespermanĝon.

 

Ni festos la printempon kaj tio ne estas falsa novaĵo!

‘Faktoj kaj fantazioj’.
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Revuo-interŝanĝo
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de Alfonso Pijnacker

Pro altigo de la pres- kaj sendokostoj pli kaj pli malaperis kaj malaperos paperaj revuoj. 
Do, la aper-stagno de Fenikso supozigas ke baldaŭ nia asocia revuo aperos interrete.  
Pli facile kaj malpli koste.  
Nu, ankoraŭ estas aliaj paperaj revuoj. Mi havas por vi jenajn:
 
1. ESPERANTO, numero septembro 2019 kaj numero oktobro 2019.
Interesa revuo por tiu kiu volas sekvi la Esperanto-movadon. Nun gravas la babilado (diskuto/disputo) pri la
UEA-financoj. 
2. NOVA IRLANDA ESPERANTISTO, numero 153,  2019/4.
La enhavo pleje rilatas al la UEA-Kongreso en Lahtio. Mi legis pri Diplomoj pro Elstara (Arta) Agado. Tiel mi
scias pri Privas Tchikpe, prezidanto de la asocio “Scio Sen Bariloj”. Li provas mediacii en konfliktaj situacioj
kaj kunlaborigi ĉiujn beninajn aktivulojn por Esperanto. Ankaŭ ricevis diplomon Reza Kheir-khah pro agado
por la tajvana movado kaj eldono de la revuo “Formoza Folio”. Ĝis nun mi neniam aŭdis pri tiu revuo sed la
vorto “formoza” tiklas miajn oldajn cerbojn.
3. LA REVUO ORIENTA, numeroj 1165, 1166, 1167, 2019-6-7-8+9.
En 1165 kaj 1166 (do, en du partoj) troviĝas mallonga beletra verko “Ludo” de Mori Ôgai, esperantigita de
Tai Takasi. Legi verkon de alilandano ĉiam estas lernige. Ĉu diri “lavi al si la vizaĝon” aŭ “lavi sian vizaĝon”
? Ĉu via horloĝo havas nadlojn aŭ montrilojn?  Tipa japana Esperanto utilas por vortŝercoj: tasuko (ta-suko)
= ŝnuro por levi la manikojn de kimono, jukato (ju-kato) = somera leĝera kimono, hutono (hu-tono) = vatita
matraco uzata sur planko, husumo (hu-sumo) = ekranpordo tegita per dika papero. En ĉiu numero estas
artikoleto “Esperanto kaj mi”, en kiu (grava) esperantisto sin prezentas.  Tiel oni povas konatiĝi kun
esperantistoj el la tuta mondo.
4. LA KANCERKLINIKO, numero 170 kaj 171 el 2019.
Kompreneble en la numeroj la daŭrigotaj partoj de la verko “Bileto por Tranajo”. Uĉjo Duchesne liveris
kontribuon al “La Granda Nacia Debato” kiun – pro la batalado de flavveŝtuloj –  avizis franca prezidento
Macron en sia lando por elproblemiĝi. Lerniga estas tradukado de nia konata Bert de Wit rilate al biologiaj
sensencaĵoj. Kiam vi volas lerni du aŭ tri literajn vortetojn vi povus pristudi la poemon “Prepozicioj” de
Mikaelo Bronŝtejn. Cetere, la revuo ĉiam tuŝas la seksan vivon, nun tiun de la anasoj. Sendube ne ĉiu
urbano povas rakonti detale pri la koito de la birdoj.  
5. LA SAGO, numero 126 majo-junio 2019.
Grandparte kun asociaj (financaj) raportoj. Tamen vi povas iom ekscii pri fruktoj kaj legomoj kaj pri la bonaj
ecoj de la kokino.  Cetere atento al la kidnapado kaj aliaj teruraĵoj en Kongo kaj ĉirkaŭaĵo. Nun mi konscias
ke estas mirinde ke tie estas homoj kiuj agadas por Esperanto.   
6. SENNACIULO, numero 5-6 (majo-junio) 2019.
En tiu ĉi duobla numero temoj internaciaj: vero aŭ malvero, rifuĝantoj, Kurdio, klimatŝanĝo. Sufiĉe por
kundebati 
7. NGGE SCIIGAS, numero 3, oktobro 2019 & 8. PURAJ PULOJ, numero 2/2019.
Ambaŭ mi ricevis rete sed, se vi ne havas komputilon, mi pretas por vi laborigi PostNL.
 
FINE
Reagoj al: a.pijnacker@simpc.nl



vortserĉenigmo

Botoj
Ĉapo
Ĉiamverdo
Decembro
Fandiĝi
Festotagoj
Frosto
Gantoj
Glacio
Gliti

Glitkurado
Kakaolakto
Kameno
Kandelo
Koltuko
Lano
Lumeto
Malhelo
Mantelo
Neĝbulo
 
 

Neĝhomo
Neĝo
Novjaro
Skii
Sledo
Solstico
Termometro
Troglodito
Vintro
Vintrodormado
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Solvu ĉi tiun akvan enigmon per forstrekado de ĉiuj
vortoj el la listo sube. La restontaj literoj kune

formos frazon.

Solvo de la lasta vortserĉenigmo: 
Bonvolu pluiri nur ĝis la akvo ekatingas viajn genuojn
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En 2013 ŝi ekhavis akcidenton en sia hejmo, kaj ekde tiu
tempo ŝi malaperis el la movado. En la unuaj tri jaroj de sia
malsano ŝi estis flegata hejme de Katalin Kovats kaj Sylvain
Lelarge, kiuj ekde 2017 aranĝis por ŝi prizorgadon en
maljunuldomo en Hago, kie ili restis ŝiaj solaj vizitantoj ĝis ŝia
vivfino. Mila ĝis la lasta monato de sia vivo -  krom en la pola -
parolis ankaŭ en Esperanto, ĝojis aŭdi raportojn pri la
multobliĝo de Esperanto-lernantoj. Pri siaj vivspertoj kaj
travivaĵoj ŝi mem verkis libron, en kiu ŝi detale rakontis pri siaj
junaĝo, renkontiĝoj, amo kaj graveco de Esperanto. La
malboniĝinta sanstato de Mila malhelpis ŝin verki la duan
volumon de sia biografio, nome la memoraĵojn pri la jaroj en
Nederlando, pasigitaj plene en la servado de Esperanto. La
unuan volumon de la libro por postmorta publikigo ŝi konfidis
al edukado.net, kies  delonga subtenanto ŝi estis.

MILA VAN DER HORST-KOLIŃSKA
2 6 a  d e  a p r i l o ,  1 9 2 7  -  1 3 a  d e  d e c e m b r o ,  2 0 1 9

Nekrologo
Ni informas vin ke la 13an de decembro en
maljunuldomo en Hago en sia 93a jaraĝo
forpasis konata esperantistino Mila van
der Horst-Kolińska, la "Patrino de Mazi".

Mila naskiĝis apud Vilno, en tiama Pollando, en
1927. Ŝi esperantistiĝis en 1960 kaj aktivis kiel
esperantisto unue en la pola urbo Szczecin.  En
1963 ŝi partoprenis sian unuan Universalan
Kongreson, interalie por ekkoni Andreon Cseh kaj
lian metodon, por kies disvastigo ŝi poste dediĉis
sian vivon.
Mila geedziĝis en 1975 kun nederlanda
esperantisto Gerard van der Horst kaj ekloĝis kun
li en Hago. En la sama jaro ŝi vizitis la Internacian
Esperanto-Instituton kie ŝi ekvolontulis kaj laboris
dum preskaŭ 25 jaroj ĉiutage organizante Cseh-kursojn, seminariojn, trejnadon de Cseh-
instruistoj, aranĝante la heredaĵon de Andreo Cseh.  Dum sia laboro en la iama Cseh-instituto ŝi
kunordigis la realigon de la Esperanto-versio de la konata Mazi-kurso kaj lernmaterialo kaj
trejnadon de cseh-metodaj instruistoj. Kun sia edzo ŝi partoprenis multajn UK-ojn, SAT-
kongresojn kaj fervojistajn kunvenojn. En 1998 la nova estraro de IEI ne plu bezonis ŝiajn
servojn. Tio kaj la baldaŭa forpaso de ŝia edzo fortranĉis Mila-n de la movado.
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La cindrojn de Mila oni disŝutos en la maron la 10an de majo,
en la norda parto de Nederlando.

Teksto kaj bildoj fontas de edukado.net,
kies redaktoro estas Katalin Kováts.

La libro nun elŝuteblas en la Dosierujo ĉe edukado.net



En 2019 la elektado de la Esperantisto de la Jaro okazis por la
22a fojo. Ĉi-jare 15 kandidatigantoj proponis 20 kandidatojn,
al kiuj 15 elektantoj jene donis siajn voĉojn:

fonto:
Papere: La Ondo de Esperanto, 2019, №12.
Rete: La Balta Ondo, http://sezonoj.ru/2019/12/jaro-2

ESPERANTISTO
DE LA JARO

2019
La ĉi-jara esperantisto
de la jaro estas verkisto,
redaktoro, akademiano,
iniciatinto kaj
prizorganto de la
Movada Foiro dum
Universalaj Kongresoj.

La Ondo de Esperanto en 1998 iniciatis ĉiujaran proklamadon
de la Esperantisto de la Jaro. Al ĉi tiu projekto aliĝis
reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-
komunumo kaj sendependaj kompetentuloj.
 
Kiel la unua laŭreato en 1998 estis elektita William Auld. En
1999 lin sekvis Keppel Enderby. En 2000 estis distingitaj tri
personoj: Hans Bakker, Mauro La Torre kaj Jouko Lindstedt.
Poste laŭreatiĝis Osmo Buller (2001), Michel Duc Goninaz
(2002), Dafydd ab Iago (2003), Helmar Frank (2004), Povilas
Jegorovas (2005), Bertilo Wennergren (2006), Peter Zilvar
(2007), Ilona Koutny (2008), Aleksander Korĵenkov (2009),
Katalin Kováts (2010), Dennis Keefe (2011), Peter Baláž (2012),
Mark Fettes (2013), Mireille Grosjean (2014), Chuck Smith
(2015), Stefan MacGill (2016), Trezoro Huang Yinbao (2017) kaj
Hori Jasuo (2018).

En la foto:
Anna Löwenstein

Fenikso 5-6/2019 | 18

Du kandidatoj ricevis po du voĉojn, kvin kandidatoj ricevis
po unu voĉon.
 
Anna Löwenstein, 68-jara brita verkistino, aŭtoro de
originalaj romanoj kaj noveloj en Esperanto estas elektita la
Esperantisto de la Jaro 2019. En 2006 ŝi iniciatis la Movadan
Foiron kadre de la 91a Universala Kongreso en Florenco kaj
ekde tiam prizorgas ĝin en ĉiu UK. Fine de 2018 ŝi iniciatis
kaj ekredaktis la retejon uea.facila.org, en kiu aperas
informoj kaj novaĵoj pri UEA kaj la Esperanto-movado. La
artikoloj estas mallongaj kaj facilaj por helpi enmovadiĝon de
tiuj, kiuj eklernis la lingvon per Duolingo kaj aliaj retaj kursoj.
 
Gratulon al la Esperantisto de la Jaro 2019 Anna Löwenstein,
kiu estas la kvara virino ricevinta ĉi tiun honoran titolon!

Anna Löwenstein – 8 voĉoj
Barbara Pietrzak – 6 voĉoj
Bernhard Tuider – 5 voĉoj

Halina Gorecka – 4 voĉoj
Anna Striganova – 3 voĉoj



Mi havis multe da espero plibonigi mian lingvoscion en ĉi tiu semajnfino, laŭdire laboriga.

Precipe mi esperis finfine venki miajn bremsojn por paroli dank’al la kompleta mergiĝo en la

sino de internacia esperantonparolanta komunumo kie la okazoj por ‘krokodili’ estas tre raraj.

 

Kaj mi ne estis seniluziigita!

 

La varma akcepto kaj la gastama etoso ne malbone efikis al la rigoro kaj seriozeco per kiu oni

donis la kursojn, malgraŭ vere demokratia aliĝprezo (75 € por kurso, nutraĵo kaj restado de la

vendreda vespero ĝis dimanĉa posttagmezo).

 

Estis kvin diversaj klasoj, de la nivelo de la vera komencanto ĝis la kvina nivelo, kiun gvidis

Federico Gobbo, profesoro ĉe la Universitato de Amsterdamo, kaj kiu elektis koncentri la

atenton sur la studon de la Esperanto-literaturo.

La kvaran nivelon instruis nia samlandano flandra Yves Nevelsteen.

 

Mi partoprenis en meznivela klaso kiun la nederlandano Bert de Wit inspiris kun tuta la

talento kiu konvenas al ĉi tiu stadio de lernado de lingvo, kiam oni ofte sentas sin blokita en

la parolado.En ĉiuj siaj kursoj, Bert donis ilustraĵon de tio kio estas pozitiva edukado, kiu estas

parenca al la instrumetodo de Montessori:

 

 

 

 

Ĉi tiu instruisto, pensiita biologo, aplikas intuicie kaj eble eĉ sen konscii pri tio, kion la

kognaj neŭrosciencoj (studo pri la cerbaj mekanismoj stirantaj la lernadon) nuntempe

validigas: oni lernas pli bone sin amuzante!

Ĉio estus nur afero de hormonoj..  

 

Tiel, ni ekkonatiĝis kun niaj kunlernantoj starigante al ĉiu demandon laŭ nia elekto al la

persono kiun ni elektis.

Ni ludis:

. ludon pri parencaj vortoj (kaj ‘kukolo en la nesto’)

. ludon pri vorto kaŝita en frazo

. la ludon ‘La nuda vero’, dum kiu oni povas demandi vere tre personajn demandojn

. ludon dum kiu oni devis diveni kiu aŭ kio oni estas (skribita sur glupapero sur la frunto)

. la lingvan klinikon (pritrakto de gramatikaj malfacilaĵoj)

. komprenon de amuza teksto

.. ktp.

 

Ni ankaŭ multe ridis dum niaj hormonoj laboradis .. Kaj venis la rezultatoj!

 

Tia senstreĉiĝo estis necesa por mi por helpi min paroli pli ‘flue’, por kuraĝi iri antaŭen,

malgraŭ ĉiuj miaj disaj eraroj. 

Avidas mi venontan jaron por testi eble aliajn nivelojn!

Taskoj sur skribtabulo.
Fotis: Patricia Gobert

Komuna foto.
Fotis: Ingrid 't Hof

Bert de Wit kun 'porko' sur la frunto.
Fotis: Patricia Gobert

Lude kaj serioze, 
sed antaŭ ĉio parole

Originale verkis en la franca
Patricia Gobert por la
revuo Espéranto en marche.
Tradukis: Bert de Wit
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- la lernado okazas antaŭ ĉio per ludo;

- estas la lernantoj kiuj fiksas la programon kaj la laborritmon;

- oni ne tro atentas erarojn kaj oni gratulas pro sukcesoj;

Inter la okazaĵoj kiujn oni ne maltrafu en nia esperantista medio, cele al

plibonigo de sia lingvokono, unu el la plej interesaj estas partopreni al la

semajnfino kun intensivaj kursoj kiujn Esperanto Nederland organizas.

Tiun staĝon oni ĉiujare proponas en la beleta kampara kadro de la naturamika

domo Krikkenhaar apud Almelo. Ĉi foje, de la 22a ĝis la 24a de novembro,

partoprenis kvindeko da homoj diversnaciaj kaj laŭ lingvoscio tre diversnivelaj.

d.m.a.d. Terry, Jack kaj Patricia
Fotis: Bert de Wit
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