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Foto sur la kovrilo

Amsterdama Rondo
“La Amsterdama Rondo” organizas kunvenojn
de esperantistoj - ĉiun duan dimanĉon de la
monato. Ni renkontiĝas, ĉu fizike, ĉu per
ZOOM aŭ ambaŭ samtempe. Ĉiuj estas
bonvenaj. 

Organizanto: laamsterdamarondo@gmail.com
+31 614 240 870 (Peter) 
+31 23 5242 643 (Bert)
Vidu: http://amsterdamo.nl

De la estraro
Bonvenon; Marc van Oostendorp
in Met het Oog op Morgen
Leteroj; Lingva testeto
Mallongaĵoj
Memoroj pri Esperanto-vojaĝoj
Uitnodiging: Esperanto in Zeeland,
Beneluksa Kongreso
Prelego: Vivo kiel denaskulo
Impresoj pri la kongreso GEK 2022
Arta Ateliero de Leston Buell
Revuo-interŝanĝo
Vortserĉenigmo
Aĉeti librojn en la retbutiko de FEL
Nekrologoj
Kanto: Kanto por A.
La kialo de bitmono
Kanto "La plej malalta punkto"
107-a Universala Kongreso

En tiu ĉi numero Voorwoord
“Oeoeh-Aah-aah-ah, in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam.” Een
regel uit het lied van S10 (lees "Stien"), dat ze zong tijdens het Europees
Songfestival. Sinds Jos Wichman mij zijn vertaling van dit lied toestuurde,
hoorde ik het voortdurend. Eerst tijdens het songfestival en daarna kwam
het steeds in Spotify voorbij. Elke keer wanneer ik dit nummer
doorbladerde, kwam het weer op in mijn hoofd. Ik vind het een mooi lied.
Het verwoordt hoe eenzaam en verdrietig veel jongeren en ook ouderen
zich voelen. Covid-19, de aanval op Oekraïne en de berichten over de
klimaatproblemen in de media, ze kunnen je erg somber maken.
Het Duitse Esperanto Congres (GEK 2022), dat van 3 tot 6 juni plaatsvond
in Oldenburg en hetwelk onze vereniging ook mee hielp organiseren, had
duurzaamheid als thema. Tijdens het congres hield Fred de Geus twee
lezingen. Zijn eerste lezing ging over duurzame milieumaatregelen.
Allemaal hadden ze ook negatieve effecten. Daaruit trok ik de conclusie:
'We moeten dus ook ons gedrag aanpassen." ... en ik sta al weer vast in
kilometerslange files. 
... Dit schrijf ik en dan loop ik vast, keer op keer. Ik loop er bij weg en
probeer het opnieuw, want zo kan ik dit nummer toch niet beginnen.
Misschien is het wel die droom, die ik 's nachts had tijdens dit congres. 
Ik droomde dat ik uit de fabriek, symbool voor ons huidig
productiesysteem, weg liep en alle Esperantisten met mij. De fabrieksdeur
stond gewoon open. Het was simpelweg mogelijk ...

De tweede lezing van Fred de Geus ging over de vertaling van een Asterix lang
geleden. Een heel team had samen vol enthousiasme, fantasie en humor het
stripboek vertaald. Ze hadden ook nog met de tekenaar gesproken. Dat onze
leden nog steeds creatief zijn, dat tonen de tekeningen aan in het midden van
dit blad. Die maakten ze tijdens de workshop met Leston Buell, na afloop van
een gezellige jaarvergadering. Een ander mooi moment afgelopen tijd: het
gesprek van Marc van Oostendorp, onze nieuwe voorzitter, met Mieke van der
Wei in Met het Oog op Morgen. 

De vakantieperiode breekt aan. Anneke Schouten-Buijs schreef een
herinnering over haar vakantiereizen. Komende tijd zijn er ook weer
diverse congressen en bijeenkomsten. Uitnodigingen daarvan vind je in dit
nummer. Op dinsdag 26 juli 2022 is er een Esperanto-bijeenkomst in
Zeeland en na de zomer vindt het Benelux-Congres in Ieper plaats. Wil je
liever thuis blijven, dan kun je in de online winkel van FEL Esperanto
boeken kopen. 

We wensen je een fijne zomer toe en veel leesplezier. 

Foppe-Klaas Hovinga 
Hoofdredacteur

Dum la pentekosta kongreso en Oldenburgo (Germanio) Fred de Geus (Nederlando) prelegis pri siaj spertoj pri la tradukado
de la bildstrio Asterikso, la Gaŭlo, en la pasinta jarcento. Li klarigis la labormetodon kun Esperantistoj el diversaj landoj. En
la salono estis kelkaj tiamaj kunlaborantoj! Tiom da laboro, tiom da tradukoj: kaj ĉio estis farita sen komputila helpo. La unua
ekzemplero estis prezentita dum la Internacia Junulara Kongreso en Austerlitz, en 1979.
Ineke Emmelkamp

Fotoj: Bert de Wit

mailto:laamsterdamarondo@gmail.com
http://amsterdamo.nl/
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programo ‘Met het oog op morgen’ Marc parolis pri Esperanto.
Dum la kunveno Loes disdonis paperajn saketojn kun libroj
al la ĉeestantoj. La libroj estis ĉe la Libroservo en la Centra
Oficejo, sed estas nia posedaĵo. UEA komisivendis ilin. Loes
reprenis ilin. Ĉiuj povas ricevi unu aŭ kelkajn saketojn kaj
poste meti la librojn en etajn stratlibrejojn. Mi jam metis
miajn en du diversajn lokojn! Ĉu vi jam faris tion? 

Post la lunĉo Leston Buell instigis nin fari belajn desegnojn.
Akvo-pentradon li instruis. Mi vidis ke pluraj membroj estas
tre talentaj! Belaj desegnoj aperis surtable. Certe en alia loko
vi povas vidi la rezulton. Dankon al Leston!

Kelkaj membroj iom promenis kaj poste ni kune vesper-
manĝis kun kelkaj homoj. Jen fino de la tago. Ĉiuj iris
hejmen aŭ restis plian nokton en bela hotelo! Publika trafiko
ne ĉiam bone funkcias. Mi bezonis kvar horojn por atingi
mian hejmon! 
Nun komenciĝas novaj laboroj. La laborgrupo pri Informado
pripensos kiamaniere bone informi nederlandanojn pri
Esperanto kaj kiamaniere konstrui novan, pli modernan, 
 retejon. Alia grupo detale pristudos niajn statutojn kaj aliajn
oficialajn tekstojn por vidi ĉu (leĝaj) ŝanĝoj necesas. 

Fine de junio okazos la kultura tago en Woudrichem. Iru tien
multnombre! Mi ĵus legis ke Esperantistoj en Zelando
preparas tagmezan programon fine de julio.  Esperantistoj el
Zutphen (kaj la ĉirkaŭajo) planas kunveni. Nord-
Nederlandanoj organizas somerajn kunvenojn. Kiam vi legas
tiun ĉi tekston la germana kongreso en Oldenburgo, en
kunlaboro kun Esperanto Nederland, jam pasis. Konkluda
kunveno okazos en Groningen, fine de septembro. 

Ne estas nur labortaskoj, certe estos agrablaj renkontoj!
Ineke Emmelkamp,
La 31an de majo 2022

De la estraro
Majo estis monato de multe da laboro. La preparoj por la
ĝenerala membrokunveno ĉiam postulas tempon. Mi
trarigardis plurfoje la tagordon por ke ni ne forgesu 
gravajn aferojn. 
Fine, la 21a de majo alvenis. Sabatmatene 24 membroj
alvenis en la centro Floor en Lunteren por partopreni la
jarkunvenon. Unu membro kunportis du rajtigilojn, do
entute 26 membroj rajtis voĉdoni. Ans Bakker akceptis la
membrojn kaj disdonis la voĉdonilojn. Poste teo kaj kafo
atendis nin. Kun malfruo de nur kelkaj minutoj nia
kunvena prezidanto Hiddo Velsink malfermis la kunvenon.  

La oficiala raporto, kiun verkos Rob Groeneveld, aperos en
unu el la venontaj numeroj de Fenikso. 
Grava afero por mencii nun estas la estraraj elektoj. Post
la jarkunveno de la pasinta jaro grupo de dekunu personoj, 
‘la dekunuopo’ plurfoje kunvenis. Unu fojon en Utrecht kaj
la aliaj kunvenoj okazis per Zoom. En tiu grupo, sub gvido
de Hiddo Velsink, ni priparolis la estraran situacion.
Mankis prezidanto. Mankis ceteraj anoj. En la monatoj
antaŭ tiu ĉi jarkunveno ni parolis kun multaj homoj. Feliĉe
mi nun povas anonci ke estos nova prezidanto kaj nova
estrarano. Marc van Oostendorp estas nia prezidanto, 
Peter van Noorden estas nova estrarano. La kasisto Loes
Demmendaal pretis akcepti novan trijaran deĵorperiodon. 
Ankaŭ ŝi estis reelektita. Kaj mi restas sekretario, elektita
pasintan jaron. Kvarope ni daŭrigos la laboron! Sed ni certe
bezonas viajn kunlaboron kaj helpon. 
Andries Hovinga estis estrarano dum 6 jaroj. Li nun forlasis
la estraron, sed promesis daŭrigi la laboron rilate la sociajn
komunikilojn. Mi dankis Andries kaj transdonis kelkajn
donacojn.

Ĉiun jaron estas kelkaj jubileantoj. Nun estis Wiebren
Akkerman kaj Loes Demmendaal kiuj antaŭ 50 jaroj aliĝis
al Esperanto-asocio en Nederlando. Ili ricevis gratul-
dokumenton. Wiebren estis unu el la unuaj Esperantistoj
kiujn mi renkontis. Ni lernis la lingvon en la sama kurso,
gvidata de sinjoro Woessink pere de artikolo en la gazeto
‘Boerderij’. Wiebren estis farmisto kaj mi filino de farmisto!
Du membroj aliĝis antaŭ 25 jaroj: : Vinus Lathouwers kaj
Marc van Oostendorp. Ili ambaŭ ricevis gratulkarton!
La redaktoro de Fenikso Foppe-Klaas Hovinga diris kelkajn
vortojn pri la preparado kaj eldonado de Fenikso. Li ĉiam
ricevas multajn tekstojn, sed havas nur limigitan nombron
da paĝoj. Preskaŭ ĉiam li devas fari malfacilajn decidojn.

En la ronddemando Bert de Wit proponis fari
gazetarkomunikon pri la elekto de Marc van Oostendorp
kiel nia prezidanto. Bona ideo. Bert kaj Marc post la
kunveno preparis la tekston, kiun mi forsendis. Dum la  

De m.d. ĝis d.:   Federico Gobbo, Bert de Wit, Rob Groeneveld kaj
Hiddo Velsink.
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Membroj

Marc van Oostendorp in Met het Oog op Morgen
29 mei was Marc van Oostendorp te gast in het
radioprogramma “Met het Oog op Morgen”. Mieke van der
Wei sprak met hem over Esperanto en wat je er aan hebt in
onze tijd. Marc vertelde over hoe hij als 12, 13-jarige op het
Esperanto was gestuit, in de bibliotheek, tussen de boeken E
van Engels en F van Frans. Jarenlang heeft hij zich
voornamelijk met de taal zelf bezig gehouden. Nu wil hij zich
meer richten op de idealen achter het Esperanto: minder 

richten op één regio in de wereld en meer met mekaar praten, 
 van mens tot mens op internationale schaal en niet op zo’n
manier dat de een de taal van de ander, vaak de overheerser,
moet leren. De moeder van Mieke van der Wei had een
Esperanto-bijbeltje gehad en aan de vragen die ze stelde, werd
duidelijk dat ze er zelf wel een en ander van af wist. 

Terugkijken: https://mallonge.net/224mho

Ĉifoje estas du novaj membroj.

Wilberd Bakker loĝas en Deventer kaj partoprenis la
studsemajnfinon en marto, kaj jam aliĝis al la sama aranĝo en
oktobro. La alia nova membro loĝas tre proksime de la ejo kie
okazas la studosemajnfinoj. Estas Henry Kampherbeek el
Enschede. Li venis dum mallonga vizito al Krikkenhaar kaj
trafoliumis Feniksoj-n kaj rigardis la libroservon de Lode! Kaj
ankaŭ li aliĝis al la venonta studosemajnfino! Bonvenon ambaŭ! 

Novaj membroj povas senpage ricevi la gramatikan
lernolibron verkitan de Roel Haveman kaj Arjen-Sjoerd de
Vries. Nur sendokostojn ili pagas. Ĉu vi jam mendis la libron?
Ankaŭ se vi membriĝis antaŭ kelkaj jaroj vi rajtas mendi la
libron.

Deze keer twee nieuwe leden: Wilberd Bakker woont in Deventer
en heeft deelgenomen aan het studieweekend in maart. En nu
staat hij ook al op de deelnemerslijst van het komende weekend.
Het andere nieuwe lid dat vlakbij 'ons' gebouw woont is Henry
Kampherbeek uit Enschede. Hij bracht een kort bezoekje aan
Krikkenhaar waar hij Fenikso doorbladerde en de boeken bekeek
die Lode te koop aanbood. 

Iedereen die lid is van Esperanto Nederland kan een gratis
exemplaar van het grammaticaboek van Haveman/de Vries bij mij
bestellen! Je betaalt alleen de verzendkosten!

Bonvenon!Bonvenon!Bonvenon!

Over het boek: 
"Esperanto, Grammatica met Oefeningen"
ISBN: 9789062831449
Prijs bij Bol.com: € 64,90
Prijs  bij UEA: € 30,00
Voor nieuwe leden gratis.

Novaj membroj estas bonvenaj partopreni al la studsemajnfinoj.
Bona okazo renkonti aliajn homojn kiuj lernas Esperanton. 

Nieuwe leden zijn ook van harte 
welkom om deel te nemen aan een 
studieweekend. Een leuke en 
leerzame bijeenkomst. En 
tegelijkertijd een gezellig weekend 
om kennis te maken met andere 
Esperantisten. 

Ineke Emmelkamp, 
sekretario/secretaris 

https://www.bol.com/nl/p/esperanto/666841595/
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=grammatica+met+oefeningen&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo


Tiu ĉi testeto konsistas el du demandoj. Ĉu vi
scias la ĝustajn respondojn?

1) Kion oni kutime konservas en ŝedo?
a. Vestojn, ŝuojn kaj tolaĵojn.
b. Monon, juvelojn kaj gravajn dokumentojn.
c. Biciklojn, laborilojn kaj ĝardenmeblojn.

2) Elektu la ĝustajn vortojn:
a. 

b.

c. 

Vi povas trovi la respondojn al la testo sur paĝo 23.

Arjen-Sjoerd de Vries

Bonedukitaj gejunuloj ĉiam kondutu laŭ la
etiketo/etikedo.
La malgajninta tenisisto tiom koleris, ke li rompis sian
raketon/rakedon en du pecojn.
Nia lunĉo konsistis el bulko kun
kroketo/krokedo.

In het Parool van 24-5-2022 staat een artikeltje waarin een
kunstenares vanuit de Zamenhofstraat in Amsterdam een
vossenfamilie filmt. Ze ziet hoe de vossenmoeder een enorme vis
vangt en aan haar jongen geeft.

Kees Ruig vraagt zich hierop af: 
“Vulpo marŝis tra la Zamenhofstrato en Amsterdamo. La demando do
nun estas: Ĉu D’ro Zamenhof ŝatis bestojn 😊 ? Amike, Kees.”

Ĉu Dr. Zamenhof ŝatis bestojn?

Ik ben op zoek naar de Teleac cursus van Van Kooten en De
Bie op lp. Waarom? .. Wel.... ik kan me er weinig van
herinneren, maar mijn vader heeft de 5 lp-box gehad. Waar
deze ooit naar toe is gegaan, is mij nog steeds een raadsel. Ik
weet nog dat mijn vader deze bij Teleac had besteld en dat hij
er lyrisch over was, want een collega praatte deze taal ook en
hij vond het toen echt interessant. Toen de box binnen kwam
via de, toen nog PTT, en hem opende, zag ik dat hij er een lp
uithaalde, ...op de draaitafel legde en dat er toen een hoop '
onzin ' uit kwam......begon ik toch te twijfelen over het
geestelijk denkvermogen van mijn vader's collega die dit ook
sprak. Wist ik veel wat Esperanto was.......

Gezocht: Teleac Cursus van Van Kooten en De Bie
Maar ik ben dus al jaren
fan van van Kooten en de
Bie en ik zou het leuk
vinden om deze box aan
mijn verzameling Koot en
Bie toe te kunnen voegen.
Ik hoop dan ook dat er
iemand reageert op mijn
bericht. 

Mijn mailadres:
rjbogaard@online.nl.

Gratulon de UEA
Nome de la Estraro de UEA mi kore gratulas al Marc van
Oosterdorp pro la elekto kiel prezidanto de Esperanto
Nederland, unu el plej gravaj kaj karaj al ni Landaj Asocioj en
Eŭropo.

Ni deziras sukcesan kaj fruktodonan laboron al la nova
Estraro de Esperanto Nederland.
Kaj bonan kunlaboron kun la Estraro de UEA.
Ni cetere bonvenigas informojn pri eventuala nova komitatano
de Esperanto-Nederland ĉe UEA.

Amike, Aleks Kadar.
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Leteroj
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Bonvenon
Kiel - pro mia cerba infarkto- ĵus eksiĝinta membro de la
Akademio de Esperanto, kun plezuro mi bonvenigas kiel
novajn membrojn de la Estraro de Esperanto Nederland Peter
van Noorden kaj Marc van Oostendorp.
Gerrit Berveling, Rijswijk



Leciono pri Esperanto en elementa lernejo
La 16an de majo okazis informa leciono pri Esperanto en
internacia lernejo en Hoofddorp. Tio estis laŭ invito de
Christiaan Veltkamp, kiu instruas tie la nederlandan lingvon.
La infanoj en tiu lernejo estas plejparte infanoj de homoj kiuj
devenas el Barato, sed ankaŭ estis kelkaj el alia lando, ekz.e el
Ukrainio. Christiaan petis ke mi prezentu ion pri la deveno de
Esperanto al la lernantoj de la plej altaj klasoj. Mi preparis
bildprezenton kaj Christiaan preparis vortserĉenigmon kun la
vortoj el la prezento.

Enkonduke ni ankaŭ aŭdigis parton el Mazi en Gondolando kaj
la infanoj ripetis kantante la vortojn « bonan matenon», 
« bonan tagon », k.t.p.

Por la pli junaj infanoj ni uzis la alfabeton de Esperanto kiun
disponigis Katalin Kovats. Kaj tio bone efikis.

Estis por mi iom da palpado kio plej taŭgas por la diversaj
infangrupoj. Poste Christiaan diris ke la infanoj rakontis
entuziasme en aliaj klasoj kion ili spertis en la leciono pri
Esperanto.
Do, eble ripetinde en aliaj lernejoj..
Bert de Wit

Tradukado de Baantjer
An Olijslagers
Peter Ebenaŭ kaj mi senĉese
laboradas pri la tradukado de
la libro Baantjer. Kun la helpo
de multe da personoj, ni finis
la tradukadon kaj kune ni nun
priparolas la tradukon de
kelkaj paĝoj ĉiusemajne. 
Ni atendas, ke baldaŭ la libro
estos preta. Poste Frederico
Gobbo, Betty Maul kaj Yves
Nevelsteen tralegos la tutan
libron. Ne necesas, sed se vi
ŝatus diskuti kelkajn paĝojn
kun Peter aŭ mi, tiam vi estas
bonvena.
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Mallongaĵoj

Eŭropa Kongreso 2024
Germana Esperanto Asocio (GEA) kaj Unuiĝo Franca
por Esperanto (UFE) decidis kune kongresi en 2024 en
Strasburgo. Ĝi estu vera Eŭropa Kongreso ! 
La organizo petas al Esperanto Nederland ĝian
subtenon. 

La kongreso estos de merkredo la 8a ĝis dimanĉo la 
12a de majo 2024.
Fonto: retmesaĝo de Bruno Flochon, prezidanto de
Espéranto-France (UFE) al la estraro de Esperanto
Nederland

Strasbourg. Foto: Canva



Ferio
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En 1989, tri jarojn post la unua Esperanto-leciono, mi kun Klaas,
la edzo, partoprenis SEFT, la Somera Esperanta Familio Tendaro
en Thomsdorf, orienta Germanio. Ni ne sciis, ke post kelkaj
monatoj ne plu ekzistos la Germana Demokratia Respubliko.
Partoprenantoj venis el diversaj orienteŭropaj landoj, do mi vere
devis paroli Esperanton kaj traduki por Klaas. Kaftrinkante kun
du junaj poloj ni interŝanĝis ŝercojn: unu el ili rakontis en la
pola, lia kuzo ridis, tradukis esperanten, mi ridis, tradukis
nederlanden kaj Klaas ridis. Post tiu semajno mi pli flue parolis
kaj skribis Esperanton. Ekde tiam ni preskaŭ ĉiun jaron vojaĝis
tien por ĝui la belan pejzaĝon kaj renkonti niajn geamikojn. La
tendaro okazas apud lago en arbaroriĉa regiono. Se la vetero
permesas ni naĝas en la lago; Klaas fiŝhokas kaj jam dum multaj
jaroj en iu vespero prizorgas patkukan feston. Kutime du aŭ tri
geamikoj kune bakas ilin por la tuta grupo de 30-60 personoj.

Jaron poste ni vojaĝis Pollandon por gasti kun
plumgeamikoj en kvar urboj. Klaas provis talente peti
direktojn al diverasj adresoj: li montris la adreson, kaj
kiam iu entuzaisme reagis en la pola, li diris "Dat kan ik
echt niet begrijpen!" kaj donis paperon kaj krajonon. Pole
li povis diri "dekstren, maldekstren, antaŭen" kaj la
helpanto desegnis flankstratojn, semaforojn ktp. Tiel ni
facile trovis la hejmojn de la geamikoj. En tiu jaro ni
alportis sakojn da vestaĵoj, donacitaj de geamikoj kaj
parencoj. "Eble vi konas homojn kiuj bezonas tion," ni
diris, poiome transdonante ilin. Tiel ili povis akcepti, ne
sentante honton pri la relativa malriĉeco en Pollando.
Niaj geamikoj ekskursis kun ni al la plej belaj lokoj en la
ĉirkaŭo, kaj Klaas en du elementaj lernejoj, kie laboris niaj
amikinoj, rakontis pri ŝlimejaj ekskursoj (wadlopen)
montrante filmeton pri tio. "Kaj kio okazos se subite
altiĝos la akvonivelo?" Tiam Klaas klarigis pri la konekto
inter alta kaj malalta tajdoj kaj la luno. Unu instruistino
diris poste: "Vi alportas la mondon en nian vilaĝon."

Foje ni aŭtune vojaĝis en Pollando kaj rimarkis ke ju pli
norden ni venis, des pli la arboj jam perdis foliojn. Nia
amiko en Olsztyn diris ke inter la sudo kaj nordo de la
lando estas diferenco de pli ol semajno; de nordo al sudo
estas 600 kilometroj.

Estis agrable, aĉeti por kelkaj geamikoj Pilzenan bieron en
Plzeń, bildkartojn uzeblajn por kristnaskaj salutoj,
pentritajn lignajn ovojn en Pollando, keramikaĵojn en
rumana vilaĝo.

Memoroj pri Esperanto-vojaĝoj

En postaj jaroj ni gastigis kelkajn el niaj polaj, rumanaj
kaj ĉeĥaj geamikoj, montrante "niajn" plej belajn lokojn,
mi pertrajne vojaĝis Roterdamon kun ili por viziti la
oficejon de UEA, ni montris polderan muelilon en
Schermerhorn (Klaas naskiĝis en la poldero Beemster)
vizitis la (preskaŭ) plej malgrandan urbon de Nederlando,
Bronkhorst, klarigis pri la paperindustrio en nia regiono
kiu ekestis pro la multaj akvomueliloj, k.t.p. En Lejdeno
mi montris la lokon kie naskiĝis Rembrandt; nia rumana
amiko volis fotografi la multajn biciklojn apud la
stacidomo: "Hejme neniu kredus kiam mi rakontas pri
tio."
Kelkfoje ni kune vojaĝis al kongresurboj, tiel Klaas
traveturis Finnlandon, Svedujon, Danlandon dum mi
partoprenis la UK-on.

Klaas ludante "spider" apud nia barela dometo

Nia barelo domo

Anneke Schouten-Buys

Antaŭ nelonge mi rakontis kelkajn geamikojn pri niaj spertoj por klarigi kion oni per Esperanto
povas fari. Do jen:
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Invitoj

Dinsdag 26 juli 2022, vanaf 14:00 uur tot 16:30 uur.
Locatie: Nog nader te bepalen in Vlissingen

Op deze bijeenkomst besteden we aandacht aan:

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

Zoals gezegd maken we tijdens de bijeenkomst nader
kennis met elkaar en wordt er ook al hier en daar een
aanvang gemaakt met het converseren in Esperanto.
Ook degenen die ons inlichtingen gaven over familieleden,
die in het verleden in Esperanto actief waren, zijn van harte 

Nadere kennismaking
De ervaringen van een aantal mensen uit onze groep met
het online leren van Esperanto via de cursus
www.pingveno.nl. Belangrijk is vooral om te kijken hoe
we hen kunnen ondersteunen bij het verder volgen of
opnieuw oppakken van de cursus.
Zo mogelijk een muziekoptreden.
Esperanto-verhalen uit Zeeland en de rest van de wereld.
Gezellig samenzijn met hapje en drankje en kraampje
met Esperanto-spulletjes.

Uitnodiging La Verda Stelo, Esperanto in Zeeland

welkom. Hoe meer Esperanto-verhalen hoe beter. Kent u
verder mensen waarvan u denkt “die zijn ook
geïnteresseerd”, neem ze dan vooral mee naar de
bijeenkomst.

Simon Smits, Ingel Baaijens, Willem Jan Gasille
S.P. Smits, 's-Heerenhoek
e-post: spsmits@hotmail.com
Tel. 0113-351456

Foto: jeankaweyens (Pixabay)

La Verda Stelo, Esperanto in Zeeland,
organiseert een bijeenkomst. Deze zal bij
voldoende deelname plaatsvinden op:

BE-NE-LUX estas la nomo kiun oni donas al la regiono
kiu konsistas el la landoj: BELgio, NEderlando kaj
LUKSemburgio. La kongreso okazos en Ieper, de la 23-a
ĝis la 25-a de septembro 2022.

Ieper [Ipro] estis viktimurbo (preskaŭ plene detruita) dum la
Unua Mondmilito kaj la memoro pri tiu Granda Mondmilito
estas ankoraŭ viva en la urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Ne senkiale la
urbo titoligas sin Pacurbo. Daŭre atestas pri la mondmilito
grandega nombro da milittombejoj. La urbo ankoraŭ nun
estas pilgrimejo por britoj, kanadoj, aŭstralianoj,
novzelandanoj kaj hindoj kiuj perdis parencojn dum tiu
milito. La Menenpoort [Menen-pordego] estas fama
monumento en Ipro, kiu ĉiun tagon estas la scenejo de 'Last
Post'-klarionsonado. 
La 21a estas la Internacia Tago de la Paco. Kadre de tio,
internacia UNESKO-komitato organizas internacian korus-
pacfestivalon al kiu kontribuas multaj korusoj el la tuta mondo.
Unu el la partoprenantoj estas la solidareckoruso "Vamos pra
Lutar", kies membro estas Piet Glorieux, esperantisto. Li instigis
la koruson partopreni kaj koncerti la 24an de septembro kadre
de pac-evento organizita kunlabore kun la urbo.

Beneluksa Kongreso - Koruso-pacevento

Foto de NakNakNak (Pixabay)

Esperanto ricevas apartan lokon en la programo de la pac-
evento. Ni i.a. havos la disponon pri prestiĝa domo
"Vleeshuis" en la urbocentro por informi diversmaniere pri
Esperanto dum la pac-evento.

Koincide kun tiu evento la Flandra Esperantoligo (FEL)
organizas Beneluksan kongreson. 

https://www.toerismeieper.be/
https://www.vamospralutar.be/
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Prelego

Aktiva kiel esperantisto
Kiam Silvia estis dekses-jara Silvia estis elektita kiel
estrarano de TEJO. ‘Estis vere interesa tempo.’ Ŝi
veturis kun la estraro plurfoje al landoj kiel Hungario 
kaj Ĉeĥio. ‘En Aŭstrio mi havis kunvenojn kun diversaj
studentaj asocioj, kaj mi lernis multe pri politikoj en 
tiaj asocioj. Kaj poste mi multe profitis tion.’

La Esperanta agado de Silvia ne tiom longe daŭris. 
‘Mi pensas, ke mi nur dum du jaroj estis, kaj tiam mi
tre longe nenion havis por fari rilate Esperanton. Mi 
nur parolis kun mia patro Esperante, kaj mi ne vizitis 
iun ajn kongreson. Sufiĉis la memoro pri tio. 
Mi volis ekkoni la mondon sen Esperanto kaj lerni aliajn
lingvojn kaj uzi ilin ankaŭ. En la jaro dumil mi ankoraŭ
veturis kun miaj gepatroj al kongreso en Tel-Avivo en
Israelo. Kaj tio estis ĉio.’

Labora kiel ĵurnalisto
Silvia ekloĝis en Hilversumo kaj eklaboris kiel ĵurnalisto
ĉe la nederlanda televido kaj en la jaro 2001 ŝi
eklaboris ĉe NOVA. Tio estis grava programo en la
ĉiutaga televidprogramo.

Silvia: ‘Homoj sciis, ke mi konas Esperanton kaj ofte
demandis al mi, kion mi profitas de tio. Oni ne povis 
vidi ĉe mi kiel bona lingvo estas Esperanto. Unufoje
tuta redakcio de NOVA ekkonis Esperanton, tre tre
bone. - Estis atakoj en Universitato de Jeruzalemo,
estis la jaro 2002. Mi volis fari televidan programon
pri tio. La atako okazis en tiu vespero ĵus antaŭ mia
elsendo kaj mi pensis: “Aĥ, mi montras al ili tiun
strangan Esperanton, ke ĝi estas tute, tute utila.” Mi
telefonis al kara amiko, Amri Wandel, kaj li tuj rakontis
pri la atako kaj helpis min por trovi iun, kiu povis paroli
pri tiu atako en la telefono. Tiu ne estis Esperantisto,
sed konatulo de Amri, kaj homoj ĉirkaŭ mi staris, kaj
pensis: “Kio estas tio? Ŝi simple uzis Esperanton kaj
nun ni havas iun en la elsendo, tiel estis kiel miraklo.”
Mi tre ĝojis, ĉar mi povis uzi kaj montri tiun
Esperanton.’

Kiel patrino
Poste, en la jaro 2004, Silvia mem ekestis patrino. ‘Kaj
ĉiuj volis scii, ĉu mi ankaŭ parolos Esperanton kun miaj
infanoj, sed mi kompreneble ne restis la sola por
decidi. Mia tiama edzo kaj patro de miaj infanoj ne
estis tiom sperta en lernado de lingvoj.

Vivo kiel denaskulo
Dum la jarkunveno de Esperanto Nederland Silvia Pilger rakontis
pri sia viva kiel denaskulo en Esperanta familio en Nederlando.
Jen la tria kaj lasta parto de ŝia rakonto.

Esperanto kaj miaj lingvoj ne interesis lin kaj ni
decidis, ke ni ne uzu aliajn lingvojn krom la
nederlandan en nia domo, ĉar ĉiu devas kompreni
ĉiujn. Mi ankaŭ ne povis bone elekti kiun lingvon uzi,
ĉu la polan aŭ Esperanton. Kaj poste mi ankaŭ
pensis, ke lingvo de infanoj ĉiam por mi estas la
nederlanda. Mi ankaŭ kun mia frato, kiu estas pli juna
ol mi, rajtis mem elekti la lingvon uzatan inter ni. Kaj
mi elektis la nederlandan. Do ekde lia naskiĝo ni
parolis hejme Esperante, pole kaj nederlande.’

‘Do miaj infanoj ne konis Esperanton. La plej aĝa, kiu
estas nun 17-jara, li ankoraŭ konis mian patron, kaj li
aŭdis Esperanton inter ni. Mia patro jam mortis en la
jaro 2006, do antaŭ longe. Krome ili aŭdas min paroli
en la pola kun mia patrino ĉiam kaj ankaŭ kun mia
familio en Pollando mi parolas pole. Sed miaj infanoj
ne multe konas aŭ komprenas la polan lingvon, ĉar ĝi
estas ankaŭ tre malfacila.

Nun
‘Ekde 2006 la lingvo estas en mi sed estas silenta
lingvo. Mi ne uzas Esperanton kiel iam; mi ĉiutage
uzis ĝin. Mi vidas, ke estas certe, ke de la tempo de
la koronviruso estas multe por fari en Esperanto, tra
Zoom aŭ en Telegramaj grupoj. Sed iel mi ne povas
reveni al tiu Esperanto-mondo. Do ne estas tre bela
fino de mia rakonto, sed fakte mi havas tutvivan
lingvon en mi silentan kaj tio estas kiel nun estas. 
Do, tio estis mia rakonto.

Demandoj
Post la rakonto estis tempo demandi al Silvia
demandojn. Se vi havas demandojn por ŝi, vi povas
skribi retmesaĝon al:
estraro@esperanto-nederland.nl.



GEK 2022
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Estis bela vetero kiam mi alvenis en
vendredo en Oldenburgo. Mi jam en
marto estis en la luksa nova
junulargastejo kie nun okazos la kongreso
pri Daŭripovo dum Pentekosto. La
akcepto estis tre bonkora. Mi revidis
konatojn de la LKK kaj aliajn
geesperantistojn. Pluraj nederlandanoj
ĉeestis. Ne nur ĉar Oldenburgo situas
proksime de Nederlando, sed ankaŭ ĉar
laŭ invito de GEA Esperanto Nederland
kontribuis al la programo de la kongreso,
kiun sponsoris Erasmus+-programo de
Eŭropa Komunumo.

Ni priparolis kiel oni povus realigi la 17
celojn kiujn Unuiĝintaj Nacioj difinis
rilate al « daŭripovo » kaj kiel oni povus
integrite fari tion. Ĉar la kerno de la
koncepto de Brundtland estas ke oni ne
konsideru nur la konservadon de la
medio, aŭ nur la ekonomian progreson, aŭ
nur la forigon de socia malegaleco. Ne,
necesas tuteca aliro al la problemoj. Kaj
en tiu rilato necesas ankaŭ konsideri la
kulturon en kiu oni vivas. 
Plejofte homoj komprenas sub « daŭripovo »
ke io povas ekzisti ĝiseterne, sed tio ne estis
la ideo de la Brundtland-komisiono.
Brundtland volis transformi la socion. 

En la kongreso Duncan Charters,
prezidanto de UEA, bone prilumis la
rilatojn inter Esperanto kaj kultura
diverseco en la mondo. Li faris tion per
ZOOM pro kvarantenaj kialoj (KOVIMO).
La aliaj salutvortoj kaj la prelego de
Federico Gobbo pri daŭripova
lingvopolitiko en Eŭropo estis malvirtualaj
prezentoj en la hotela salono. La juna
urbestrino de Oldenburg ĉeestis kaj
parolis pri la strebadoj de la urbo realigi la 

Germana Esperanto Kongreso en Oldenburgo
Impresoj pri la kongreso

celojn de daŭripovo. Tre bone, ke Ulrich
Brandenburg tradukis por ŝi la
salutvortojn. 

La programo de prelegoj, distraĵoj kaj
ekskursoj estis ampleksa. Oni parolis pri
plej diversaj aspektoj: pri akvomastrum-
ado, biodiverseco, bitmono, frisaj insuloj,
sed ankaŭ pri Asterikso, k.t.p. Dum la
vesperoj partoprenis ankaŭ la gejunuloj
kiuj havis sian KEKSO-renkontiĝon apude. 

La ekskursa programo ankaŭ plaĉis al mi.
Dum la enurba ekskurso dimanĉe mi
ekhavis bonan impreson pri la historio de
la urbo. La gvidantino kerne klarigis kaj
Amri Wandel tradukis ŝiajn vortojn flue.
Posttagmeze mi partoprenis la ekskurson
al la marĉo de Goldenstedt. Tie la klarigoj
estis ampleksaj, kelkfoje iom tro
ampleksaj, tiel ke kelkaj partoprenantoj
jam antaŭeniris la grupon. Sed la graveco
de marĉoj por la fiksado de
karbondioksido (klimatŝanĝiĝo) estis tute
klara por ĉiuj. Ekpluvis en la posttagmezo,
tiel ke kelkaj sufiĉe malsekiĝis aŭ fuĝis
pro atakoj de kuloj. 

Ĉar la tuta kongreso estas kunfinancita
per mono el la Erasmus+-programo de EK,
oni devos ankoraŭ produkti oficialan
raporton por la eŭropa instanco kaj
tiucele grupo ankoraŭ fojon kunvenos en
Nederlando en la fino de septembro.

Entute mi havis tre agrablan impreson pri
la kongreso. Dankon al la LKK kaj la aliaj
personoj kiuj helpis iamaniere, ĉu per
prelego, kantigo, ĉiĉeronado, instruado,
k.t.p. ! 

Bert de Wit     

Spektu ankaŭ prezenton pri GEK 2022: https://mallonge.net/224gek22
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Arto

Post la jarkunveno
Leston Buell konigis

al ni la arton de
desegni per nigra
inko kaj kolora

akvofarbo. 

Arta Ateliero de 
Leston Buell

-
21-an de Majo

2022
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Post iom da
ekzercoj ni faris
niajn proprajn

desegnaĵojn. Jen
la rezultoj. 

Li disdonis paperojn,
krajonojn, inkajn skribilojn,
akvofarbajn krajonojn kaj

akvoskribilojn. Ni komencis
lerni la desegnoteknikon

desegnante simplajn
ŝablonojn.



Revuo-interŝanĝo
Benata Hengstmengel-Koopmans

Interesa artikolo de Ella el Koreio, pri ŝia renkontiĝo kaj vivo
kun Esperanto.

La Kancerkliniko 
Januaro/februaro/marto 2022, n-ro 181, Kultura, politika,
skandalema, ajnista (papere ricevita)
Sur la frontpaĝo mondmapo kun desegnaĵo de saltanta Putin
kaj teksto: “Bordelis Putin’ Kun frenez’ en kranio nun ĉe
l’Ukrain’”.

Artikolo pri “Masaĝo kvinkontinenta kiel interkultura
masaĝo”, verkita de Hermann Deceuninck el Halle (BE).
Persone mi memoras lian masaĝon dum Brita konferenco por
Esperanto-familioj en la 90-aj jaroj, kiun mi partoprenis kun
mia meza filo Wilrik.

En la rubriko Gazetoj: citaĵo el Fenikso 2022-1: “La angligo de
la instruado en nederlandaj universitatoj estas rekta rezulto
de novliberalismo” (Bert de Wit el Science Guide).

Norvega Esperantisto (www.esperanto.no)
3a periodo 89a (98a) jaro, 2/2022 (papere kaj rete ricevita)
Oni mencias ke la supre nomita blinda Otto Prytz, nun 78-
jara, retiriĝas de la Akademio.
La prezidanto Bǻrd Hekland skribas pri “deprima milito kaj
etaj ĝojoj”.

Jura Tribuno Internacia
Numero 20, jaro 2021-2, bita revuo de Internacia Jurista
Esperanto-Asocio
Kelkaj el la temoj priparolitaj sur 48 paĝoj:
Ĉu nova internacia ordo? 
Vivo de la Asocio IJEA
Nova projekto: Jura semajno

Monato (www.monato.be)
43-a jarkolekto Aprilo 2022/04 kaj Majo 2022/05
Sur la frontpaĝo de la aprila numero: Ukrainio sen olimpia
armistico; Farso en Italio; Litova komerco blokita. Nia
membro Gerrit Berveling skribas librorecenzon: “Nia
literaturo havas novan klasikaĵon”. Temas pri libro de Anna
Lőwenstein “La Memoraĵoj de Agripina”, havebla presita ĉe
FEL por € 20,00 +afranko kaj ankaŭ en bita versio por € 12,00
(vidu www.retbutiko.be).

Sur la frontpaĝo de la maja numero: Premo sur la civilan
socion en Rusio; Brazilo: Politika ago kontraŭ indiĝena sago;
Biodiverseco, zoonozoj kaj epidemioj. Tiun lastan temon
pritraktas nia membro Bert de Wit en interesa 3-paĝa artikolo
en la rubriko Scienco-Aktuala, aktuala pro la Kovim-
pandemio. Zoonozo estas malsano de homo kiu infektiĝas per
kontakto kun besto aŭ besta produkto. Resume Bert avertas
ke oni povas atendi pli ofte epidemiojn, kiuj povos fariĝi
pandemioj pro tio ke la biodiverseco malpliiĝis pro la detruaj
agadoj de homoj.

En la maja numero trafis min ankaŭ artikolo de Kees Neeft el
Leiderdorp, kiu skribas en la rubriko Moderna vivo pri Ellen
Laan-“baptopatrino de la seksologio”. Ŝi forpasis la 22an de
januaro 2022.

Revuo Kontakto (http://Kontakto.TEJO.ORG) 
Nr. 305, 2021:5 
Mondmapo sur la kovrilpaĝo kun grandlitera teksto “Post-
Sovetio iĝas 30-jara”, artikolo de Valintin Ceretto Bergerat
(verkita antaŭ ol la rusa armeo invadis Ukrainion). Kun
deklaro de TEJO pri solidareco kun Ukrainio, subskribita la
27an de februaro 2022.

En la rubriko “La vivo de la plantoj”: en la Botanika Ĝardeno
de la Universitato de Varsovio kreskas botanika kuriozaĵo
nomita Amorphophallus titanum.
En la movada rubriko Otto Prytz rakontas “Kiel estas la E-
movado por la blinduloj”.

La Revuo Orienta
103a jaro, numeroj 1193 kaj 1194, januaro kaj februaro 2022
(parte Japanlingvaj tekstoj)
En la januara revuo: Raportoj (kun reagoj) de la 108a Japana
Esperanto-Kongreso kiu okazis en septembro 2021 (nur rete!).
Artikolo de Alessandra Madellai “Pri Dionizo kaj la Parfuma
Pantero”. Ŝi desegnis animacion en Esperanto! En la februara
revuo: Fotoj de Zamenhof-festoj diversloke.

Revuo-interŝanĝo de Benata Hengstmengel-Koopmans estas projekto por legi pliajn revuojn. 
Vi povas kontakti min pere de la retadreso benata@zonnet.nl.
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Vortoj:

Aangenaamheid
Blij
Boos
Eenzaam
Eerlijk
Gaaf
Geluk
gênant
Gewend raken
Helaas
Hoogmoed
Huilen
Lachen
Leuk
Meeleven

Nerveus
Onrustig
Paniek
Schok
Tevreden
Traan
Verdrietig
Verlangen
Verliefd worden
Verrassing
Vervelend
Verward
Weglachen
Woedend zijn
Zich afvragen

K . . . . . . . . .
Ĝ . . .
K . . . . .
S . . . . .
H . . . . . .
M . . . . .
F . . . . .
E . . . . . . .
A . . . . . . . . .
B . . . . . . . . .
A . . . . . .
P . . . .
R . . .
A . . . .
K . . . . . .

N . . . . . .
M . . . . . . . . . . .
P . . . . .
Ŝ . . .
K . . . . . . .
L . . . .
T . . . .
S . . . . .
E . . . . . .
S . . . . . . .
Ĝ . . .
K . . . . . . . .
P . . . . . . .
F . . . . . .
S . . . . . .
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Vortserĉenigmo
La temo de la enigmo de ĉi tiu eldono estas Emocioj.

Frazo:

Solvo de la antaŭa vortserĉenigmo estas: 
"Promenu kun mi de Antverpeno al Varsovio"
La ĝusta solvo estis sendita de Martien van Kasteren el
Alkmaar kaj Kees Neeft el Leiderdorp.

Ĉi-foje ni donas la nederlandajn vortojn. Via tasko estas trovi la
ĝustajn Esperantajn vortojn. La neuzataj literoj kune formas frazon.
Sendu vian solvon al ni. Ni metos la nomojn de tiuj, kiuj solvis la
vortserĉenigmon en la venontan numeron. 

Kreita de Frank van Hertrooij

Foto: Canva



La Retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) en 2021 festis la 
25-jaran datrevenon de sia fondiĝo. Bona momento do por iom
retrorigardi kaj por pli bone ekkoni ĝin.

Nun pli-malpli ĉiu scias, kio estas retbutiko: Amazon.com, Bol.com, ĉiuj estas
konataj nomoj. Antaŭ 25 jaroj tamen preskaŭ nenio tia ekzistis, ne en
Esperantujo, kaj apenaŭ ekster la movado. Inspirite de usona retvendejo, kiu
proponis al siaj klientoj manĝaĵon por katoj kaj hundoj (!), FEL lanĉis sian
butikon en 1996. Ĝi tiam ne nomiĝis „butiko” sed estis simpla listo de varoj en la
retejo de FEL. Nur en la komenco de la nuna jarcento la listo transformiĝis al
vera retbutiko kaj iom poste al vera informcentro pri esperantlingvaj varoj. Se vi
iras al fizika butiko, vi ofte ne nur volas simple aĉeti, sed volas ricevi konsilojn.  

Tiujn konsilojn la Retbutiko nun donas sub formo de miloj da recenzoj kaj sub formo de „pritaksoj”, tio estas komentoj de
klientoj.

Trovu
Ni iom rigardu la Retbutikon pli detale. Imagu, ke vi aŭdis pri Gerrit Berveling, kaj ja volus legi ion de li, sed vi ankoraŭ ne
scias, kion. Tiam la plej rapida vojo estas la jena: simple tajpu en la serĉotrabon de via foliumilo
www.retbutiko.be/trovu/berveling kaj tuj vi vidos kvindekon da eroj, kiuj iel rilatas al Berveling. Kompreneble en la listo estas
la libroj verkitaj de Berveling mem, sed ankaŭ libroj, kiujn li tradukis, aŭ por kiuj li verkis la antaŭparolon.

 

Nu, rigardinte la liston, imagu, ke ni interesiĝas pri la romano 'Fadenoj de l' amo'. Sufiĉas alklaki la vorton Detaloj kaj tuj
aperos nova ekrano nur pri la elektita libro. Vi vidos ĉiujn bazajn informojn, kiel la prezon, la nombron da paĝoj, la formaton
ktp. Vi vidos, ĉu ĝi estas en stoko kaj estas tuj liverebla, ĉu ekzistas rabato kaj multe pli. Sed tiuj bazaj informoj eble ne
persvados vin mendi la verkon. Vi volas scii, kion aliaj opinias pri ĝi. Jen por helpi vin kvar recenzoj: du el la revuo Fonto, unu
el Monato kaj unu el la revuo Esperanto. Sufiĉe por formi al vi opinion.

Aĉeti librojn en la retbutiko de FEL
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Libroj

http://www.retbutiko.be/trovu/berveling
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Fotinto: Yves Nevelsteen

Nun eblas du vojoj: vi metas la libron en vian aĉetkorbon (per la butono Aĉeti) aŭ vi deziras rigardi aliajn verkojn (per la
butono Butikumu plu). Bone, ni plu butikumas, ĉar ni interesiĝas pri historio. Difinitan aŭtoron ni ne konas. Ni simple volas
vidi, kiuj verkoj prihistoriaj haveblas. La magia truko denove estas: trovu! Tajpu en la serĉotrabo de via foliumilo
www.retbutiko.be/trovu/historio kaj aperos antaŭ vi cento da historiaj libroj. Aŭ ĉu vi preferas romanon de Trevor Steele, sed
vi volas havi ĝin kiel bitlibron, por povi facile legi ĝin en via librolegilo de Kindle aŭ Sony? La ordono
www.retbutiko.be/trovu/steele bitlibro tuj donos la deziratan rezulton.

Kiam vi pretas, kaj volas iri kun via aĉetkorbo al la kaso, vi simple alklaku Finu la butikumadon, kaj vi vidos, kiuj varoj estas en
via korbo. En tiu momento vi ankoraŭ povas forpreni unu aŭ plurajn verkojn, se vi superis vian buĝeton ;-). Oni petos de vi
viajn nomon kaj adreson kaj ekspedmanieron (urĝa, registrita, ne urĝa ktp.). La fakturon vi ricevos tuj post kelkaj sekundoj.
Vidu, kiel facile estas rete butikumi!

Fizike viziti
Certe iuj legantoj ne tre ŝatas komputilumi, kaj preferas fizike viziti
butikon. Ankaŭ tio eblas: en Lange Beeldekensstraat 169 en la malnova
parto de Antverpeno, la ĉarmaj vendistinoj Gerd kaj Nataŝa volonte
helpos vin trovi la ĝustajn verkojn en la multaj bretoj. 

Pritaksado
Post kiam vi aĉetis libron (aŭ T-ĉemizon aŭ glumarkojn!) vi eble volas
informi aliajn pri viaj spertoj. Ĉu vi estis kontenta pri via aĉeto? Ĉu la
libro plaĉis al vi? Pri ĉio tio vi povas facile informi la aliajn per la butono
Mia pritakso. Vi povas tie doni 6 stelojn, se la varo estis laŭ vi eminenta,
bonega, nepre havinda, aŭ, eventuale, nur 1 stelon el 6 se vi taksas ĝin
fatraso ... Krome vi povas per kelkaj vortoj klarigi, kial vi donis tiom da
steloj, ekzemple: Tiu estas la plej bona verko, kiun mi legis en jaroj. Pro
tio mia tre bone meritita 6!

Se restus iuj demandoj pri la varoj en la butiko, ne hezitu skribi al
butiko@retbutiko.be kaj Gerd aŭ Nataŝa baldaŭ respondos al vi. Se vi
havas teknikajn demandojn, skribu al retejestro@retbutiko.be kie la
programistoj Bart aŭ Paŭl 
solvos vian problemon.

Agrablan butikumadon!
Paŭl Peeraerts 

UEA vendis sian tiaman oficejon en
Antverpeno al Flandra Esperanto-Ligo en 1989,
kaj la Retbutiko ekestis en tiu oficejo en 1996,
do 7 jarojn post kiam FEL transprenis ĝin.
Ĝis antaŭ kelkaj jaroj, kiam FEL luis sian
domon en Frankrijklei en Antverpeno, ni
havis ĉiujn maŝinojn „sub unu tegmento”:
kompost-maŝinoj, presmaŝino, faldomaŝino
ktp. Kiam la posedanto vendis la domon, ni
devis trovi alian lokon, kaj ekde tiam ĉio
estas farata hejme de niaj volontuloj, i.a.
Gerd Jacques kaj Nataŝa Chumak
(administrado), Ivo Vercammen (presado kaj
ekspedado), Bart Demeyere kaj Paŭl
Peeraerts (programado), Lode van de Velde
(eldonado).

http://www.retbutiko.be/trovu/berveling
http://www.retbutiko.be/trovu/steele
mailto:butiko@retbutiko.be
mailto:retejestro@retbutiko.be


Namens de redactie van Fenikso

Zoals dat vaak gaat, heb je vaak het meeste contact
met een leverancier wanneer iets niet helemaal
goed gaat. Bij Fenikso ging dit dan om het tijdstip
van bezorgen, welke door de pandemie (Hoe krijg je
het vanuit België in Nederland bij PostNL
aangeleverd?) en ook door Ivo zijn ziekte wel eens
vertraging op liep. We hadden ook afstemming over
de kwaliteit en Ivo gaf ons meerdere goede
adviezen. Zelf maakte hij er ook werk van om
sommige stukjes net even iets beter neer te zetten.
Hierin kwam zijn kundigheid en betrokkenheid naar
voren. 
Wij wensen Nicky, zijn kinderen en kleinkinderen,
veel sterkte toe bij het verlies.
Foppe-Klaas Hovinga, hoofdredacteur

Ivo Pieter Jozef Franciscus
Vercammen 

Borsbeek 2 februari 1948 - Deurne 13 mei 2022

Op 13 mei ‘22 overleed in Deurne (bij Antwerpen) Ivo
Vercammen, uit Wommelgem, echtgenoot van
Monique “Nicky” Janssen. Ivo was behalve vice-
voorzitter en ex-voorzitter van de Vlaamse
Esperantobond drukker van diverse Esperanto-
tijdschriften: Monato, Horizon-Taal en Fenikso. 

De familie Vercammen was min of meer per toeval in
de Esperantowereld “verzeild” geraakt, toen amateur-
vertelster Nicky werd uitgenodigd op het kinderfeest
van de Vlaamse Esperantobond half de jaren ‘90. De
hele familie Vercammen, kinderen incluis, volgde een
cursus Esperanto. Ivo had ooit een schriftelijke cursus
gevolgd toen hij 17 was en dacht, als zovelen, dat “het”
uitgestorven was. 
Professioneel drukker Ivo Vercammen nam het drukken
van de Esperantotijdschriften op zich. Hij was voorzitter
en later vice-voorzitter van FEL. In 2016, 2017 leverde hij
een belangrijke bijdrage aan de verhuizing van de
Vlaamse Esperantobond naar een multiculturele wijk in
Antwerpen, Lange Beeldekens-straat 169. 

Kort na 2017 werd bij Ivo de “gemene ziekte”
vastgesteld en stilletjesaan begon zijn gezondheid er
onder te lijden. Maar Ivo was taai en wou van geen
wijken weten. Hij bleef zijn drukwerk tot in de
perfectie uitvoeren en bleef voorzitter, nadien vice-
voorzitter van FEL. Tot enkele weken voor zijn dood
bleef hij drukwerk verzorgen en in het bijzonder ook
het drukwerk van Fenikso, dat hij pas als laatste uit
handen gaf. Fenikso en de redactieploeg lagen hem na
aan het hart.

Maar uiteindelijk was
het op. Hij overleed op
vrijdag de 13e in het
bijzijn van één zus en 
Nicky. De uitvaart had
plaats op zaterdag 21 mei jl. in aanwezigheid van veel
familie, vrienden en kennissen. Hij was duidelijk een
geliefd en gerespecteerd man, die o.a. ging voor het
brengen van vrede in de wereld. Hij zal gemist
worden.  

Piet Glorieux, redacteur Horizontaal 
(Enigszins ingekort)
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Hans Reddingius 
Batavia 14 augustus 1938 - Groningen 8 april 2022

Op 8 april jl. is Hans Reddingius na een kort ziekbed op
91-jarige leeftijd overleden. Hans zette zijn kennis van
Esperanto in om te corresponderen met de Bulgaarse
Ivan, met wie hij 63 jaar bevriend is geweest. Tot de val
van het IJzeren Gordijn moesten ze rekening houden
met censuur. De toon van Ivan's brieven werd na de
val anders. Na zijn pensioen heeft Hans Ivan een aantal
keer opgezocht in Bulgarije, waar hij zeer hartelijk
werd ontvangen. Samen met zijn tweede vrouw
Pauline heeft hij hem geholpen door geld bij elkaar
krijgen voor een oogoperatie en te regelen dat hij in 

België geopereerd
kon worden. Later
steunde hij Ivan met
medicijnen vanuit
Nederland. Dit
tekende hem. Hij
realiseerde zich dat
hij bevoorrecht was
en gunde anderen ook het beste. Hij stierf als een
tevreden en dankbaar mens.
Jitta Reddingius

Nekrologoj

***



Kanto por A.
Ni ne vidis unu la alian tiom longe
Ambaŭ perdiĝis en propra nebul’
Pelitaj de abomen’ fuĝantaj de l' mondo
Sed retrenitaj de la ungego de l' temp’

En la ĝardeno kuŝas arbo en akvo falinta
Branĉoj ankoraŭ rekreskas
Same estas nia iama kunsento
Ĝi floras el tio kion ĝi perdis

Ne floroj, ne vortoj
Ne nomo en ŝtono
Nur akvo, vento, tero kaj nuboj
Trinku lastan, amiko kaj iru
Foriru

Ni malbone konformis en musgriza modelo
Ni drivis al alia flanko
Jen ardaj, konektitaj, plenumitaj
Poste finbrulintaj denove

Ni ĉion ja volis sed nenio okazis
Restas senfina kantaĵo
Ni eble estos  pardonitaj
Jes eble kaj se ne…
Ne floroj…

Ĉi tie ni sidas, ridas pri nenio
Du vagantoj en la dezerto
Ĉi nokto ŝajnas lastfoje, nun eterne
Esti la tuta vivo nia

Ĉio malaperos, kaj nenio daŭros
Mi vivas dum mi pereas
Sed bone sentas pensi pri vi
Dum mi estas ankoraŭ ĉi tie

Ne floroj….

Laŭ Alex Roeka  “ Lied voor A. “

Traduko de: “Lied Voor A”
Tradukita de: Johan van der Hoek 
Vidu ankaŭ: https://mallonge.net/224kantopa

Teunie Schonewille-Roos 
19 septembro 1921 – 2 majo 2022

Nia plej aĝa membro forpasis. Ŝi fariĝis 100 jara.
En 2021 mi havis du foje kontakton kun ŝi. Kiam ŝi festis
sian 100 jaran naskiĝtagon mi sendis al ŝi belan
florbukedon kaj leteron. Tio ne estis la sola grava
datreveno. Ŝi aliĝis al nederlanda Esperanto-asocio en
la jaro 1946. Antaŭ 75 jaroj. Denove bona kialo kontakti
ŝin. En Fenikso (nr. 2022/1) aperis artikolo pri ŝi kaj ŝia
Esperanto-vivo.

La familio sendis
mesaĝon pri ŝia
morto kaj aldonis ke
Teunie tre aprezis la
atenton kion ni donis
al ŝi en nia gazeto. En 
la anonco pri ŝia morto estas skribita ’t is mooi geweest’. 
Ineke Emmelkamp, Sekretario Esperanto Nederland 

***

Johano Sepers
Samideano Johano Sepers forpasis la 4an de majo 2022.
Li estis membro de UEA kaj regule ĉeestis malfermajn
tagojn en la Centra Oficejo kaj kursssemajnfinojn. Li ofte
ĉeestis la kunvenojn de La Amsterdama Rondo.
 
La 11an de majo okazis la adiaŭan, katolikan diservon,
kiu ĉeestis i.a. Gerda Dercks kaj Rob Moerbeek. La
diservisto recitis katolikan preĝon kun ĝenerala 

tendenco: labori por
pli bona mondo,
kion Johano klare
celadis. Tia ni lin
memoru. 

Rob Moerbeek/Ineke
Emmelkamp

Fotisto: L.A. Nijenhuis
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Mondo - Mono
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Bitmono ne malsimilas al Esperanto. Ambaŭ estas pioniraj
inventoj por uzi internacie kaj stimuli egalecon. Sed
bedaŭrinde neniu el ili estas vaste uzata ĉar la plejparto
de homaro miskomprenas la bazan ideon kaj ne volas
adapti ĝin.
"Se mi investus nur €100 en Bitcoin antaŭ dek jaroj, mi 
estus milionulo hodiaŭ." Tiel ofte oni parolas pri bitmono: 
ili nur interesiĝas pri la prezo. Plejparto de ili ne povis
klarigi kio vere estas blokĉeno. Tamen laŭ mi, tiuj homoj
tute malkomprenas la aferon. Ekzistas valoro krom nur la
prezo. Mi volas fokusiĝi al la pli interesa demando: kial?

Kial ni dezirus ŝanĝon?
Ni en la Okcidento estas sufiĉe kontentaj pri nia nuna
monsistemo. Estas iom da inflacio, sed laŭ ekonomikistoj,
tio estas bona. Interezoprocentoj estas malaltaj, kio estas
terura por ŝparado sed bonega por prunti. Kial ni dezirus
plibonigi? Ĝi bone funkcias por ni.
Prave: ĝi bone funkcias por ni. Sed ni loĝas en unu el la plej
riĉaj landoj en la mondo; la plejparto de la mondcivitanoj
suferas ĉar ĝi ne funkcias por ili. Tial ni devas ŝanĝiĝi.

Kiel ni alvenis en la nuna situacio?
Dum la unua mondmilito, multaj landoj bezonis monon por
aĉeti armilojn. Usono iĝis la pruntedoninto elektita por
multaj landoj. Ĉi tio igis Usonon la plej riĉa lando tutmonde
kaj, iusence, la kasisto de la mondo. Ĉiuj aliaj valutoj rilatas
al la valoro de la dolaro.
Sed kiu certigas al ni, ke la dolaro efektive havas valoron?
Tio estas la tasko de la Federacia Rezervo. Ili determinas
kiom da dolaroj estas kaj kiom alta estas la interezo. Kaj ĉi
tiuj du faktoroj ege influas la mondan ekonomion. Ĉu ili
bone faras sian laboron? Jes kaj ne. Ili kompreneble povus
fari pli malbone. Zimbabvo lastatempe havis hiperinflacion,
igante ilian valuton preskaŭ neuzebla. Kaj nun Turkio faras
ion similan. Kompare kun tiuj landoj, Usono fartas tre bone.
Sed ĉu ili povus fari pli bone? Ni simple ne scias. Plejparto
de tio, kion ili faras, estas sekreta. La plej potenca ekonomia
institucio de la plej riĉa nacio en la mondo havas neniun
respondecon. Ĉi tio maltrankviligas min.

Malgraŭ ilia sekreteco, ni ja scias kiajn decidojn ili faras. Kaj
ni rimarkas la rezultojn de tiuj decidoj ĉiutage. Ekzemple, pli
malalta interezoprocento faciligas havi hipotekon. Investado
en nemoveblaĵoj iĝis populara, kaj ĝi kaŭzas frenezajn
domprezojn. Do nun, preskaŭ miliono da homoj en nia
lando serĉas domon por loĝi. Tio estas terura. Kaj tio estas
ĉefe pro decidoj kiujn la Federacia Rezervo faras.
Kutime, se kompanio faras malbonajn decidojn, homoj
povas elekti konkuranton anstataŭe. Sed dum preskaŭ
jarcento, ĉi tiu estis la nura sistemo, kiun ni havis. Ekzistis
neniu alternativo al la Federacia Rezervo.

La kialo de bitmono

Revolucia invento
La blokĉeno estis inventita kiel maniero meti monon en
cirkuladon sen centra aŭtoritato. Tiu ĉi invento povus esti 
tiel grava kiel la industria revolucio. La industria revolucio
permesis al homoj funkciigi maŝinojn anstataŭ fari ĉion
mane. Nun, simila ŝanĝo komenciĝis, sed anstataŭ ne plu
bezoni manan laboron, la blokĉeno revolucios per fido. Ĉu
fido? Mi ne tro ŝatas manan laboron, sed mi ŝatas fidon. 
Kial ni volus revolucii?

Nu, fido havas siajn malavantaĝojn kiam ni dependas de ĝi.
Ni devas fidi bankojn por teni nian monon, kion ili ne havas
ĉar ili pruntedonas ĝin al aliaj. Kaj la banko devas fidi la
prunteprenantojn, por certigi, ke ili povos repagi ĝin. Ni 
devas fidi al la Eŭropa Centra Banko, ke tiuj monbiletoj kaj
moneroj vere valoras ion. Kaj la Eŭropa Centra Banko devas
fidi la usonan dolaron kaj la Federacian Rezervon. Ni devas
fidi ilin, tamen ne ekzistas respondeco.
Se ni povus komenci denove per tute nova monsistemo, 
estus pluraj proponoj por fari ĝin justa, sekura kaj uzebla.
Supozu, ke la nuna sistemo estus unu el tiuj proponoj, kiu
proponas, ke la Federacia Rezervo fariĝu kasisto de la mondo
kaj ke ili povu ĉion fari sekrete, sen ajna respondeco... Ĉu ni
unuanime voĉdonus por tiu propono? Ne, sincere, estus
malfacile akiri voĉojn. Verŝajne iu alia propono estus pli bona.
Tamen ĉi tio estas nia nuna sistemo.

Ĉu Bitmono estas pli bona?
Ĉu mi diras, ke ni devus fidi la blokĉenon anstataŭe? Ne. La
revolucia ideo estas, ke ĉiuj povas vidi kiel la programaro
funkcias. Estas tente klarigi kiel ĉio funkcias, sed mi ne faros
tion. La ĉefa ideo estas, ke ĉiuj povas havi monujon en sia
komputilo aŭ saĝtelefono. Tia monujo havas la saman
funkcion kiel bankkonto. Estas malfacile por ni en la riĉa
okcidento imagi kian diferencon ĉi tio faras ĉar ni jam havas
la funkciojn de bankkonto. Sed la plejparto de homaro ne
povas malfermi bankkonton ĉar ili naskiĝis en malĝusta
lando; banko ne fidus ilin. Do ili nek povas pruntepreni 

De Terry Vogelaar
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monon por aĉeti kapron, nek malfermi ŝparkonton por ĝi. 
Ili restos malriĉaj ĉar la mondo dependas de fido. Tial ni
bezonas revolucion por anstataŭigi fidon. La plej malriĉaj
homoj en Afriko, Azio kaj Sudameriko ne povas simple
malfermi bankkonton ĉar bankistoj ne volas riski havi ilin
kiel klientoj. Kelkaj pli malriĉaj eŭropaj landoj ja havas
bankojn, sed tiuj ofte estas nefidindaj. Ofte, familioj havas
anojn kiuj laboras en Nederlando aŭ alia riĉa lando. Ĉi tiuj
homoj ofte volas transdoni monon eksterlanden, uzante
Moneygram aŭ WesternUnion. Tiaj servoj ofte ŝargas 30%-
kotizon de transakcio. La nuna monsistemo ŝajnas esti
konstruita por teni ilin malriĉaj. Por ĉi tiuj homoj, bitmono
ebligos al ili havi la funkcion de banko por la unua fojo en
siaj vivoj, simple havante bitmonujon sur siaj poŝtelefonoj.
Ĉi tiuj kapablas sendi monon ien ajn en la tuta mondo
kontraŭ tre malaltaj transakciaj kostoj. Eble ne estas multe
da bezono anstataŭigi la financan sistemon por ni. Sed por
ili temas pri granda ŝanĝo, verŝajne eĉ pri vivo aŭ morto.

Aliaj blokĉenoj
Sed ankaŭ estas problemoj kun Bitcoin. Ĝi suferas sub sia
propra sukceso. Kvankam ĝi estas grava invento, ĝi neniam
estis konstruita por efektive anstataŭigi regulan monon. Eĉ
kiam ĝi ankoraŭ ne estas vaste uzata kiel mono, ĝi jam
suferas pro skalproblemoj: ĝi uzas tro da elektro, ĝi estas tro
malrapida, kaj ĝi povas esti uzata nur kiel mono. Do venis la
alternaj moneroj. Dogecoin estas esence nur kopio de
Bitcoin; neniu kroma funkcio. Tamen, Ethereum faris
plibonigojn: inteligentajn kontraktojn. Ĉi tio signifas, ke la
blokĉeno de Ethereum povas esti programita por ĉiaj
komercaj solvoj.
Mia plej ŝatata estas Cardano ĉar ĝi prenis la sciencan
aliron. Ĝi ankaŭ subtenas inteligentajn kontraktojn kaj
havas multe pli malaltan energikonsumon. La blokĉeno de
Bitcoin konsumas pli da elektro ol la plej multaj landoj, sed
la blokĉeno de Cardano bezonas nur la energion de unu
ordinara domanaro. Tiu ĉi energikonsumado ne pliiĝos
signife kiam ĝia uzado pliiĝas. Post la fina etapo de la
disvolviĝo, la blokĉeno estos preta por trakti ĉiujn
transakciojn de la mondo, kaj ni povos elekti kiajn
plibonigojn ni volas. Por mi, tio estas la finfina demokratio.

Pli grave: la Cardano-teamo ĉefe fokusiĝas al realaj solvoj
por tiuj, kiuj plej bezonas tiujn. Ĝi faris plurajn
interkonsentojn kun la registaroj de afrikaj landoj. 
Kvankam Bitcoin nur promesis bankumi la nebankumitajn,
Cardano dediĉas sin al realigi ĉi tiun ideon. Ne pro karitato
aŭ kompato, sed simple ĉar riĉaj landoj jam havas bonan
sistemon; ne vere estas bezono por anstataŭigi ĝin. Sed 
kiam Etiopio havos pli bonan monsistemon ol ili, venos la
deziro ŝanĝiĝi.

Fido kaj lingvoj
Esperantistoj kaj la komunumo ĉirkaŭ bitmono similas.
Ambaŭ malŝatas la fakton, ke la loko kie oni naskiĝas 

determinas onian estontecon. Ĉar Usono estas ekonomia
superpotenco kaj la plejparto de usonanoj nur parolas la
anglan, povi paroli la anglan estas forte korelaciita kun 
prospero. Multaj anglalingvaj nacioj tendencas fidi homojn
nur se ilia denaska lingvo estas la angla. Do, Usono fidas al
Britio kaj Irlando pli ol al Nederlando kaj skandinavaj landoj.
Ni siavice estas konsiderataj pli fidindaj ol la slavaj kaj
mediteraneaj landoj ĉar lerni la anglan estas pli facile por ni.
Ĉi tio kreas nemeritan hierarkion de privilegioj. Esperantistoj
klopodas solvi ĉi tiun malegalecon per lingvo por ĉiuj, kaj la
bitmonprojektoj klopodas solvi la saman malegalecon
forigante la bezonon de fido.

Ĉu vi investu?
Mi volas fini per demando, al kiu mi ne povas respondi: ĉu vi
devus investi en bitmono? Kompreneble tio estas via propra
decido.

Se ŝparaĵojn aŭ teknikajn scipovajn mankas al vi, aŭ vi estas
iom malzorgema pri interretaj pasvortoj, bonvolu ne ĝeni;
bitmono (ankoraŭ) ne estas por vi. Ne sekvu mian subjektivan
opinion; mi klare preferas Cardanon, sed ne ĉiuj ŝatas ĉi tiun
projekton. Prenu tempon por fari vian propran esploradon.
Prenu tempon por analizi la diversajn monerojn. Uzu plurajn
fontojn por formi ekvilibran opinion. Kio estas la ekologia
efiko? Kiel ĝi kontribuas al socio ? Kiajn unikajn funkciojn
havas ĉi tiu projekto, kaj ĉu ĉi tiuj estas gravaj por vi? Ankaŭ
vidu, kia komunumo formiĝis ĉirkaŭ ĝi. Ĉu iliaj kernvaloroj
kongruas kun viaj? Ĉu ili ĉefe interesiĝas pri la teknologio
mem kaj kiel ĝi povas plibonigi la mondon? Aŭ ĉu ili nur
parolas pri novaj aŭtoj kaj kiel rapide riĉiĝi?

La prezo povas esti ege variema. Do, se vi ne volas freneziĝi,
tute ne rigardu la valoron. Prenu ĉion, kion vi elspezus
ĉiumonate por la Staatsloterij kaj investu ĝin en bitmono
anstataŭe. Persone, mi prefere havas riskan investon, kiu eble
ŝanĝos la mondon ol garantiitan perdon.

Se vi havas demandojn pri ĉi tiu temo, vi povas kontakti min.
Mia adreso estas tvogelaar@de-mare.nl.
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Eŭrovido-kantfestivalo

Cu vi konas la senton 
ke foje sonĝo ne realiĝas? 
Ĉu vi kelkfoje timas ke ĉiam restas tia? 
Ĉar pluvas ĉiutage 
kaj mi vidas tute nenion. 
Vi kaj mi kune 
tio estus ĉiam. 

[Ĥoro]
Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da
Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

[Ĥoro]
Ooh-ooh, aah-aah
Ĉi tie en la profundo mi ĉiam ree aŭdas vian nomon. 
Ooh-ooh, aah-aah
Ho, mia karulo, kion mi devas fari? 
Estas malfacilege kaj mi ne volas lasi vin foriri. 
ne ne ne ne mi ne volas lasi vin foriri. 

La plej malalta punkto 

Mi unue provis traduki por germanaj amikoj, kiuj
ĉe la eŭropa kantfestivalo ŝatas la nederlandan
kontribuon de S10.
Jos Wichmann. 

Mi ŝirmas min sub la tablo 
kaj mi esperas, ke vi trovos min. 
Mi jam atendas dum la tuta vespero. 
Ho, mi ja similas al infano. 
Mi ree subpremas mian koleregon 
kaj mi scias ke ankaŭ vi faras tion. 
Sed Dio, kion alian mi povas fari, 
kiam sufiĉas. 

[Ĥoro]
Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da
Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Ĉi tie en la profundo mi ree aŭdas vian nomon. 
Ooh-ooh, aah-aah
Ho mia karulo, kion mi nun devas fari. 
Estas malfacilege kaj mi ne volas lasi vin foriri. 

Muziko

Bonan tagon, 
Mi estas Franco, kiu vivas en Pollando. Mi kontaktas vin,
ĉar mi volas viziti almenaŭ Amsterdamon kaj la ĝardenon
Keukenhof. Pro la KOVIM-pandemio, ne estas facile
antaŭvidi kiam mi povos vojaĝi al Nederlando. Komence
mi pensis veni ĉi tiun jaron, 2022, dum la printempo. Certe
dum la printempo, ĉar mi deziras viziti la ĝardenon
Keukenhof, kiam la belegaj tulipoj floras.
Jen mi ankaŭ amegas piedpilkon, kaj mi subtenas, en
Nederlando, Ajax Amsterdam, mi volas spekti maĉon de
piedpilko kun Ajax. Ankaŭ tial mi volas viziti Nederlandon
dum printempo, mi pensas en aprilo.

Bedaŭrinde, 2022 certe defalas, ĉar pro la KOVIM-
pandemio oni povas nenion autaŭvidi. Do nun mi esperas
povi vojaĝi al Nederlando en la printempo de 2023.
Ĝis hodiaŭ mi ankoraŭ ne sufiĉe konas la nederlandan 

Vizito al Nederlando

lingvon, do mi esperas ke mi povos uzi Esperanton, se tio
eblas. Volonte mi renkontiĝus kun esperantistoj el
Nederlando, se eblas. Mi aprezus turistajn informojn kaj
konsilojn.

Mi ankaŭ serĉas eblon korespondi kun geesperantistoj el
Nederlando. Multan dankon pro ĉiaj informoj kaj
konsiloj. Aha, mi "Facebook" aŭ "Instagram" ne havas,
kaj mi ne deziras ilin havi.

Mi deziras al vi bonan sanon,
Henri Plouchart

Retadreso: henri.plouchart@wp.pl
Adreso : Sarmacka 1A/51, 02-972 - Warszawa, Pollando

mailto:henri.plouchart@wp.pl


Elk lid van Esperanto Nederland houdt zich op zijn of haar eigen manier bezig met
Esperanto, variërend van het bestuderen van de grammatica, het schrijven van gedichten
of andere teksten, tot het ontmoeten van andere esperantisten, fysiek of op sociale media.
We roepen je op om je ervaringen met ons te delen. Je verhalen zijn meer dan welkom,
zowel in het Esperanto als in het Nederlands. Stuur ook foto’s mee. Grammaticale fouten
corrigeren we. Inkorten en andere aanpassingen doen we zoveel mogelijk in overleg.
Wanneer je wilt, kunnen we ook een interview houden. Neem bij langere teksten eerst
even contact met ons op.  
Stuur je bijdrage op naar: redakcio@esperanto-nederland.nl.

Oproep voor bijdragen

Jen la respondoj de la lingva testeto de paĝo 6.

Respondo de demando 1:  c.

Ŝedo estas simpla, ofte iom kruda konstruaĵeto, en ĝardeno
aŭ ĉe farmbieno, uzata por konservi aferojn aŭ por ŝirmi
brutojn (nederlande: schuur).

Respondo de demando:

a. etiketo – etikedo troviĝas sur koverto, poŝtpaketo,
vinbotelo k.t.p.; 
b. rakedo – per raketo oni vojaĝas en la spaco; 
c. krokedo – kroketo estas sporto populara en Anglio.

Arjen-Sjoerd de Vries

La Dua Bulteno de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK),
okazonta en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022) haveblas rete per la
paĝo de la UK: https://uea.org/kongresoj. La Dua Bulteno donas
utilajn informojn pri la lando kaj la kongreso (alveno, kongresejo,
temo kaj unua rigardo pri la programo), sed plej grave prezentas
mendeblajn servojn de la UK, kiel hotelojn, ekskursojn kaj
bankedon. Disponeblas versio de la Dua Bulteno rekte konsultebla
sur la paĝo de la UK, aldone al PDF-versioj. 

107-a Universala Kongreso
Je la 20a de majo 2022 al la 107a Universala
Kongreso de Esperanto, kiu okazos ĉi-somere en
Montrealo, aliĝis 552 personoj el 52 landoj, plej
multe el Usono – 104 personoj. La liston de landoj
kun plej multaj aliĝintoj vidu en la novaĵretejo La
Ondo de Esperanto 
https://sezonoj.ru/2022/05/montrealo-21/

3ZZZ Radio
Ĉina Radio Internacia
Radio Frei
Kernpunkto

Muzaiko
Radio Havana Kubo
Varsovia Vento
Radio Vatikana

Diversmaniere vi povas aŭskulti  elsendojn,
ekzemple:
- aŭskulti rete: http://esperanto-radio.com
- aŭskulti per apo (nur Android): Muzaiko 

Ekzistas diversaj radio-stacioj, kiuj elsendas en Esperanto
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http://esperanto-nederland.nl/
https://sezonoj.ru/2022/05/montrealo-21/
http://esperanto-radio.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.nordfalk.esperanto.radio&hl=en_US&gl=US


Voor wie Als je nog nooit Esperanto hebt geleerd, of je Esperanto is nog niet zo goed als je zou willen , ben je van
harte welkom.   Er wordt op verschillende niveaus les gegeven. De nadruk ligt op het oefenen van het spreken in
Esperanto in kleine groepen.

Wanneer Het studieweekend vindt plaats op vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober 2022. 
Waar Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627 PA Bornerbroek. 

De kosten voor dit studieweekend bedragen € 85,- p.p. (leden van Esperanto Nederland en NEJ of andere landelijke
Esperanto-verenigingen betalen € 75,- p.p.) In de prijs zijn inbegrepen: lessen, het overige programma,
overnachtingen, maaltijden, koffie en thee tussen de lessen door. 

Meer informatie en het aanmeldingsformulier staan op de website van Esperanto Nederland: https://esperanto-
nederland.nl/ned/studieweekend/studieweekend.php

Fenikso 27a jarkolekto, n-r 4
julio - aŭgusto 2022

14 - 16 oktober 2022           
 Esperanto Studieweekend

Eventueel retouradres: Esperanto N
ederland Ledenadm

inistratie, Vaartw
eg 24G

, 8382 EB, Frederiksoord

78-a Internacia Junulara Kongreso, IJK
La plej grava renkontiĝo por junaj esperantistoj

La 78-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO okazos en
De Roerdomp – Westelbeers, Nederlando, 
inter la 20-a kaj la 27-a de Aŭgusto 2022. 
Ĝin organizos la Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) sub
gvidado de la Tutmonda Esperanto-Junulara Organizo
(TEJO).

La temo de la kongreso estas Toleremo.
Vidu: https://ijk2022.tejo.org/ Stratarto Zutfeno

Aliĝu al la beneluksa kongreso de la 23a al 25a de septembro
en Ieper (Belgio). Helpu nin reklami Esperanton dum la pac-
evento en la urbocentro! Pli da informoj en eventservo.org.

Neem deel aan het Benelux-kongres van 23 tot 25 september
in Ieper (België). Help ons Esperanto bekend te maken tijdens
het lokale vredesevenement in het stadscentrum! Meer info in
eventaservo.org.

Beneluksa Kongreso en Ieper

https://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend/studieweekend.php
http://eventservo.org/
http://eventaservo.org/

