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Informations
Informoj
L’asbl Espéranto Wallonie (anciennement APE) a pour objet 
la diffusion de l’espéranto, langue auxiliaire inter nationale, 
conçue dans le but de faciliter la com munication entre 
locuteurs de langues maternelles différentes. 
La V.Esp-o (Espéranto Wallonie) agit en Wallonie directement 
ou en soutenant les groupes locaux, les tables de conversation 
et toute initiative individuelle, avec le support de la FWB. 
Ses principales activités sont l’organisation d’évé nements 
et de formations, la participation à des festivals, le support 
des Verdaj Skoltoj, des groupes locaux et des tables de 
conversation.

Nos partenaires / Niaj partneroj
• International : Universala Esperanto Asocio (UEA) 
Rotterdam et SAT (Paris). Point de contact, Claude 
GLADY : 071 644 916 cglady@arcadis.be
• Belgique : Belga Esperantista Federacio (BEF). La 
coupole du mouvement. www.esperanto.be/bef Kristin 
TYTGAT: 03 322 80 70 kristin.tytgat@skynet.be
• Flandre : Flandra Esperanto-Ligo (FEL) 03 234 34 00 
www.esperanto.be info@fel.esperanto.be
• Bruxelles : Esperantista Brusela Grupo (EBG). Nikolao 
de BUYL : nikolao@esperantobruselo.org
0478 382 981 www.esperantobruselo.org
• Verviers (Senlime) : Jean-Marie JACQUES
087 330 292 jacques@senlime.org
•Jeunes : Verdaj Skoltoj, asbl. Scoutisme sans 
frontières en espéranto. info@verdajskoltoj.net Valère 
DOUMONT 0485 517 552 www.verdajskoltoj.net

Comment soutenir nos actions ?
•  Participez à nos événements
•  Contribuez à cette revue
•  Rejoignez notre équipe
• Devenez membre
•  Offrez-nous un café via un don mensuel de 3 € ou plus sur 

notre compte avec la mention « don »

Devenir membre / Membriĝi 
MEM (membre > 25 ans + revue) 25 € 
JUN (membre < 25 ans + revue) 12 € 
FAM (cohabitant pas de revue) 5 € 
REV (abonnement revue seule) 12 € 
À payer sur le compte d’Espéranto Wallonie 
BE72 0003 2585 3716 avec les mentions 
correspondantes. Voir sur le site 
www.esperanto-wallonie.be
E-mail : esperanto.wallonie@gmail.com

Avec le soutien de
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Colofon / Kolofono
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Saluton al ĉiuj

Nous sommes heureux de vous présenter ici notre 
numéro de vacances. Il reprend des événements que 

nous avons fait, que nous allons faire ou que nous/vous pourriez faire lors des 
prochains mois. À ce propos, nous attirons votre attention sur l’Assemblée Générale 
d’Espéranto-Wallonie (V. Esp-o) qui aura lieu à Ypres durant le Beneluksa Kongreso  
(p 13). 

Avant cela nous aurons notre rencontre – désormais – annuelle de la Vespa 
Pikniko, le 11 septembre. Espérons que le soleil sera de la partie comme l’an dernier  
(p. 17). Le cours d’espéranto pour progresantoj continue (p. 15), d’autres cours 
sont organisés à Grésillon (p. 10-11), aux Pays-Bas (p.19) et un peu partout en 
Europe et dans le monde (voir eventaservo.org). Nous participerons également 
au festival LaSemo comme tous les ans et les groupes de Liège et Charleroi sont 
bien actifs. 

Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir lors de l’une ou de l’autre de 
ces activités et nous vous souhaitons déjà de très bonnes vacances.

Jean ANNET
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ni faris

Le club de BXL a repris ses activités
Le 3 mai à Bruxelles a eu lieu une conférence de Bernard-
Reĝis LARUE. Elle était organisée par l’association 
bruxelloise d’espéranto - la Esperantista Brusela Grupo 
(EBG) - au Centre Culturel De Pianofabriek, Rue du 
Fort à Saint-Gilles. Le thème de la conférence était les 
premières cartes d’Amérique 1500-1520. Ce qui était 
particulier, c’est que la conférence était non seulement 
filmée, mais simultanément diffusée par Zoom. Plusieurs 
personnes de l’étranger, dont un Polonais, ont suivi les 
explications de Bernard-Régis. À l’invitation de EBG, 
Yves Nevelsteen avait apporté un micro et a tout filmé. 

C’était une expérience très intéressante lors de laquelle 
tantôt l’écran, tantôt la présentation filmée des cartes 
était diffusé en ligne. Les rencontres dites « hybrides » 
sont résolument le futur des clubs espérantistes dans le 
monde entier !

La klubo de Loveno estas savita 
La estraro de Esperanto 3000, la loka 
grupo de la flandra urbo Loveno (FR 
Louvain, NL Leuven), komence de 
2022 anoncis, ke ili volas malfondi 
la klubon. La 11-an de majo okazis 
en Loveno renkontiĝo kun la koncernatoj. Urĝis, ĉar temis 
pri ĝenerala asembleo dum kiu oni povintus decidi pri la 
malfondo de la asocio! Lode kaj Yves lanĉis kelkajn iniciatojn 
kaj la klubo finfine daŭrigos kun nova estraro. La daŭrigon ni 
precipe dankas al la iama prezidantino Myriam Van der Steen, 
kiu pretas re-aktiviĝi. Ŝi formale eniris la estraron kaj anoncis 
siajn planojn en la novaĵletero de Esperanto 3000: « Ni vivas 
en tutalia mondo, prave. Necesas fari pli da peno, samprave. 
Do, ni adaptiĝu kun Esperanto 3000. Homoj (re)venos al la 
Vespero 3000, se ni sufiĉe allogigas la tuton. La klubo celas 
ellabori programon tiel allogan, ke homoj el tuta Benelukso 
emas ĉeesti. Nia unua fokuso estas progresantoj, homoj kiuj 
montris interesiĝon, kaj kiuj lernis la bazon de Esperanto. Kaj 
ni entuziasmigu iamajn kaj nunajn membrojn! »

La vie des clubs
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Cette activité a eu lieu du 27 
au 29 mai, dans le château 
Brunsode situé au milieu 
d’un parc facile d’accès. 
De nombreux auteurs y 
présentaient leur dernier 
livre devant un public de 
passionnés.

Le CCPL Esneux-Tilff 
(Conseil consultatif pour la 
Promotion de la Lecture) et 
l’Office du Tourisme de la 
Commune d’Esneux, avaient 
mis à notre disposition 
gratuitement un chalet au 
pied du bâtiment, pour nous 
permettre de présenter 
le guide touristique de la 

région, édité en français et espéranto.

Cette situation privilégiée nous a procuré une belle 
visibilité et d’intéressants contacts avec les arrivants. 
Plusieurs ont acquis la brochure « Esneux-Tilff en 

français et espéranto ». Une telle expérience confirme 
bien l’intérêt de s’intégrer à une action locale pour faire 
connaître l’espéranto.

Eliane PIRONNET et Eric NEMES

ni faris

Ni varbis por Esperanto en Tilff
Promotion durant LIRE-ECRIRE
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Multaj el vi konis Marcel Delforge, nian karmemoran 
instruiston. Li naskiĝis en 1931; lia patro parolis esperante 
kun li kiam li estis kvinjaraĝa.

En 1995 li organizis, ĉiujn mardojn, vesperkurson en 
Esperanto en la lernejo Bosquetville de Charleroi kun Rudy 
Cogniaux. En 2000 li instruis samtempe Esperanton ĉiun 
mardon matene en Marcinelle, rue des Champs.

Venis pli-malpli 14 partoprenantoj.

Poste alvenis Jean-Pol Sparenberg kaj Mireille Marnette, 
kun kiuj ni lernis la gramatikon. Kompreneble ni estis ĉiuj 
komencantoj. Iom post iom, post multaj ekzercoj ni iĝis 
progresantoj.

Antaŭ la pandemio, Lucien Michaux zorgis pri la novaj 
alvenantoj kay Michele Villers pri la progresantoj.

Post la « Covid », restis 10 personoj. Hodiaŭ ni estas 11: 
Jeanne, Mireille, Francine, Eva, Françoise, Jean, Alain, Lucien, 
Georges, Hubert kaj Michele. Amikeco estas grava por ni.

Ni laboras en alia maniero: ĉiu proponas temon laŭ sia 
personeco, prezentas ĝin kaj la aliaj faras demandojn pri tio.

Kun Marcel, kelkaj faris belajn vojaĝojn.

Nun, Jeanne, Hubert kaj Michele partoprenas en multaj 
esperantaj aranĝoj eksterlande.

Okazis eĉ edziĝo inter Marianne (el nia grupo) kaj Claude 
(el Francio). Ili renkontiĝis dum vojaĝo sur la delto de la 
Danubo en Rumanio, organizita de Rodica Todor. Ili vizitas 
nin kelkfoje, kiam ili revenas en Belgio.

En julio kaj aŭgusto ni havas somerrenkontiĝon ĉe Alain kaj 
ĉe Hubert/Michele. Ĉiu preparas pladon, deserton, ktp. Ni 
manĝas, trinkas kune kaj bone amuziĝas.

Vidu, en nia grupo estas ĉiam etoso de amikeco.

Rimarko: pro la malbona stato de la lokalo de Marcinelle, ni 
devis translokiĝi. Nia nova adreso estas:

Centre Culturel Rue du Château, 3 
6032 Mont sur Marchienne

Michèle DEMEYERE

ni faris

Amikeco gravas por ni!
Le groupe espérantiste de Charleroi
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Une archive de photos, vidéos et +
Beneluksa Bitarkivo
Lors de rencontres espérantistes, on passe ensemble 
des moments magnifiques. Certaines personnes créent 
des merveilles. Les participants prennent des photos et 
ils enregistrent de plus en plus de vidéos. Ce serait un 
peu triste de ne pas utiliser tout ce matériel. Les publier 
une seule fois ne (me) suffit pas. Nous devrions montrer 
nos activités et en sauvegarder la mémoire pour les 
générations qui nous suivent !

J’ai donc commencé un nouveau projet, Beneluksa 
Bitarkivo. Le but est de présenter les réalisations 
d’espérantistes du Benelux, de façon structurée.

Actuellement il y a déjà des documents sur les rencontres 
Beneluksa Kongreso 2021 à Charleroi et sur PEKO 2022 
à Tilff, une collection de vidéos de Petro Desmet’, un 
enregistrement d’un cours virtuel de Lode Van de Velde, 
et aussi des liens vers des podcasts. Veux-tu collaborer à 
ce projet ? Envoie-moi tes photos, tes vidéos, tes idées...

Yves NEVELSTEEN
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Mondcivitanoj
Citoyens du monde: il faut le faire

Saluton! Jen novaĵoj pri la movado en Bruselo:

La 22-an de majo okazis la unua kunveno de la novaj 
mondcivitanoj. Mi faris prezenton de la projekto, kiu daŭris 
entute tri horojn. Ni havis bonan interagon kaj diskuton, kaj 
la partoprenantoj esprimis intereson kunveni refoje post du 
semajnoj.

Dum la prezento mi klarigis la kernajn valorojn de la 
movado, la kernajn principojn (kiel plurkultureco), kaj la 
etapojn antaŭplanitajn por atingi tiujn celojn.

La prezento estis en la franca, kaj la ĉeestintoj estas simple 
amikoj kaj amikoj de amikoj, tute ne esperantistaj. Ni 
planas organizi ankoraŭ multajn tiajn aranĝojn en Bruselo, 
okazaĵoj kulturinterŝanĝaj, allogaj por iu ajn. Kaj en 
septembro la Brusela klubo ekdonos Esperantokursojn por 
novaj interesitoj (kiel ĉiujare).

Mia celo estas kunveni venontjare al la IJK en Italio 2023 
kun plej multaj Mondcivitanoj eble!

Alia iom pli estonta celo estas fari vojaĝon tutmondan 
kun energia teamo, kreante ligojn kun multaj popoloj, kaj 
espereble renkonti mondcivitanojn en multaj diversaj lokoj 

(kial ne en Kubo ekzemple). Kompreneble ĉiu okazaĵo estos 
bone registrita kaj plurlingve disdonitajn tra sociaj retoj.

Jen motiviga komenco, mi antaŭĝuas la ceteron...

Fartu bone ĉiuj! :)

Adam BROOKING
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Stage de printemps en France
Printempas en Greziljono - aprilo 2022
Jen nia aventuro. Post kelkaj lastminutaj zorgoj: malsano de 
la planita ŝoforo, striko de publikaj transportoj, sen paroli 
pri ŝanĝo de instruisto kaj nuligo de la KER-ekzameno 
surloke, ni finfine trovis solvon vojaĝante kvarope (An, 
Marilyn, Carine kaj mi). Ni estis en bonaj manoj kun An kiel 
ŝoforo, kaj baldaŭ Piet aliĝus al ni. Kastela vivo atendis nin!

La loko estas tre bela kaj vasta kun lageto kaj verda vojo 
apude, sed ni ne estis tie por feriado! Atendis nin okupita 
horaro: kursoj de la 9-a ĝis la 12-a kaj de la 17-a ĝis la 18:30, 
vesperaj prelegoj, plus aliaj petigataj taskoj: purigadi la 
teretaĝon aŭ lavi la vazaron. Feliĉe, Jannick, kastelestrino, 
faris ĉion por ke ni forgesu ĉi tiun laboron por iom da tempo, 
proponante kaj ĉiĉeronante tre interesajn ekskursojn: 
aliajn kastelojn, specialan preĝejon, malnovan hospitalan 
apotekon kaj eĉ dolmenon en la arbaro.

Kompreneble la prizorgado de tia domo kostas amaso da 
mono. Ĝi ne estas luksa hotelo, la enhavo estas malnova, la 
ĉambroj rudimentaj sed la litoj kaj la manĝaĵoj estas bonaj. 
La intereso de tia staĝo, krom la lernado, estas diskuti kun 
eksterlandanoj. Ni renkontis multajn homojn, kiuj lernis 
la lingvon rete sen iri al klubo. Ni ankaŭ organizis rondan 
tablon kun tri gejunuloj, por diskuti la nunan situacion de 

la movado kaj aŭdi iliajn proponojn por pli bona kunlaboro 
inter la du generacioj.

Ni ĉiuj ricevis tre bonan instruadon , kaj de Szilva Szabolcs, 
kaj de Mireille Grosjean.

Mireille malfermis al mi aliajn horizontojn, aldonante al 
gramatikaj ekzercoj kaj rolludoj, multajn informojn pri la 
movado, Esperanto-kulturo, evoluo en Afriko, la rolo de iuj 
oficialaj institutoj, ktp.

Konklude, tre bela sperto de kunvivado kaj lernado, ...
tiom riĉiga ke ni decidis kune partopreni la venontan 
studosemajnfinon en Krikkenhaar (NL).

Eliane PIRONNET

Membro de Liège-Esperanto

Maison Culturelle de l’Espéranto - Château de Grésillon 

St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

https://chateau.gresillon.org/
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Le camp d’été des scouts verts
La somera tendumado de la Verdaj Skoltoj
Cette année, le camp aura lieu à Moustier-sur-Sambre du  
11 au 20 août 2022. Il se passera dans un bois entre  
Charleroi et Namur. Nous y avons loué une maison 
spécialement adaptée au scoutisme, pouvant accueillir 45 
personnes, et la prairie avoisinante permet 20 personnes 
sous tente. Il est ouvert à tou.te.s de 8 à 20 ans. L’alcool et 
le tabac sont prohibés ! En général , plusieurs nationalités 
« linguistiques » sont représentées dans nos camps : 
Wallons, Flamands, Bruxellois, Hollandais, Allemands, 
Français, Espagnols, Libanais, … C’est pourquoi, l’espéranto 

est notre langue-pont et nous accueillons souvent de vrais 
débutants qui s’amusent beaucoup en se familiarisant 
avec la langue. Nous organiserons un cours intensif pour 
ceux qui en auront besoin, parce que la semaine suivante 
(du 20 au 27 aout) nous irons ensemble au congrès 
mondial des jeunes espérantophones (IJK) aux Pays-Bas.

Le camp sera organisé en 3 groupes :
• les 8-11 ans : les louveteaux
• les 12-16 ans : les éclaireurs
• les 17-20 ans : les pionniers

Même s’il y aura des ateliers et des moments communs, les 
3 groupes auront chacun leurs activités, leurs animateurs 
et leur ambiance propres. La cotisation est de 50 EUR 
(pour être membre des Verdaj Skoltoj) plus 15 EUR par 
nuit, moins les frais de transport. (et donc éventuellement 
gratuit, merci aux participants de PEKO d’avoir co-financé 
notre camp.) Pour s’inscrire : via le formulaire d’inscription 
sur le site https://verdajskoltoj.net.

Parents, grand-parents, oncles, tantes, offrez à vos 
enfants, petits-enfants, neveux et nièces cette amusante 
découverte du scoutisme et de l’espéranto !

Lupo kaj Mambao

ni faros
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Rencontre benelux à Ypres
Beneluksa Kongreso 23-25/9

ni faros

BE-NE-LUKSO estas la nomo kiun oni donas al la regiono kiu 
konsistas el la landoj BElgio, NEderlando kaj LUKSemburgo. 
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 de milittombejoj. La urbo ankoraŭ nun estas 
pilgrimejo por britoj, kanadoj, aŭstralianoj, novzelandanoj, 
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 21-a 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 
24-an de septembro kaj estas la peranto inter la koruso kaj la 
centraj organizantoj. La kontaktoj okazas en Esperanto. 

Sabaton la 24-an de septembro Esperanto ricevas apartan 
lokon en la programo.

Koincide kun tiu evento la Flandra Esperanto-Ligo (FEL) 
organizas Beneluksan Kongreson. BEF kaj V.Esp-o okazigos 
dum tiu semajnfino sian ĝeneralan asembleon. La koncerto 
de Vamos pra Lutar estos unu el la kulturaj programeroj.

https://benelukso.eu/kongreso

Piet GLORIEUX

© https://w.wiki/54JA
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Un IJK tout près de chez nous !

Le Congrès international de la jeunesse, en espéranto 
Internacia Junulara Kongreso, IJK en abrégé, figure 
parmi les plus grands congrès espérantophones. Ce 
congrès est organisé par l’Organisation mondiale des 
jeunes espérantophones (TEJO) tous les ans dans un 
pays différent. Il se tient pendant l’été, généralement 
consécutivement au Congrès mondial d’espéranto 
(Universala Kongreso de Esperanto), mais rarement dans 
le même pays. Durant une semaine, il rassemble quelques 
centaines de jeunes du monde entier, et en quelques 
occasions en a déjà réuni plus de 1000.

Cette année le congrès se passe à Westelbeers, près de la 
frontière belge, du 20 au 27 aout. https://ijk2022.tejo.org/

Titus Brandsma, un saint espérantiste

Le moine carmélite Titus Brandsma était un espérantiste 
et journaliste décédé dans un camp de concentration 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été béatifié 
en 1985 par le pape Jean-Paul II en tant que « martyr 
de la liberté d’expression ». Le 15 mai, le pape François 
l’a déclaré saint. Pendant l’occupation de son pays, 
Brandsma a continué à être à la hauteur de ses valeurs 
et a refusé de coopérer avec les politiques anti-juives et 
nazies du gouvernement néerlandais, comme l’expulsion 

des enfants juifs des lycées 
catholiques. Il a également 
exhorté les journaux  
catholiques à ne pas 
autoriser la propagande 
nazie dans leurs pages et à 
ne pas publier de textes pro-
national-socialistes. En plus 
des dizaines de rues et de 
plusieurs édifices religieux 
qui lui sont dédiés, il y a 
maintenant l’Institut Titus 
Brandsma à l’Université 
Radboud. En outre, tous 
les trois ans, le prix Titus 
Brandsma est décerné à un journaliste, éditeur, professeur 
de communication, éditeur ou institut qui a subi des 
menaces ou des persécutions pour ses performances 
dans les médias en faveur d’une question importante 
d’un point de vue humain ou Point de vue chrétien. 
Ces honneurs et d’autres rendus au prêtre frison nous 
rappellent que même dans des circonstances extrêmes, 
il est possible de résister. Spirituellement aussi.

https://eo.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma 
Source : Libera Folio

Novaĵoj de Esperantujo
ĉu vi 
scias?
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Notre cours d’epéranto continue
Kion fari por gardi bonan sanon? 

En februaro 2021 komenciĝis nova kurso por progresantoj 
pere de Telegram kaj Zoom. Daŭre ni kunvenas ĉiun duan 
semajnon, merkrede vespere. Ni estas 14-ope, ne malbona 
rezulto, eĉ se ne ĉiufoje ĉiu ĉeestas. En la kurso ni emfazas, 
ke gravas aŭdaci fari erarojn kaj lerni de unu la alia. Dum 
pasintaj monatoj, regule ni traktis temon. Kursanoj preparis 
tekston kaj registris sin mem. Unu el la temoj estis: " Kion fari 
por gardi bonan sanon?" Jen teksto de Pierre pri tio:

Por gardi bonan sanon, mi provas zorgi mian korpon, mian 
menson kaj konservi bonajn rilatojn kun aliaj
homoj. Por akiri aŭ konservi bonan korpan sanon, mi provas 
manĝi kvin fruktojn aŭ legomojn ĉiutage, trinki multe da 
akvo, manĝi iomete el ĉiuj sed ne grandaj kvantoj. Ne estas 
ĉiam facile. :-)

Kiam eblas, mi promenas, mi biciklas aŭ mi praktikas jogon. 
Por mia mensa sano, mi provas relativigi la okazojn de la vivo 
kaj mi provas malstreĉiĝi. Certe, jogo estas bona ekzerco 
por la korpa sano kaj la mensa sano. Praktiki Esperanton 
estas ankaŭ bona rimedo por komuniki, babili kun diversaj 
homoj kaj tiel krei agrablan homaro-reton ĉar la vera riĉeco 

de la homo estas la kvalito de ĝia reto, ĉu ne ? La homo estas 
socia besto !

Finfine, ridi aŭ saluti estas tre interesaj agoj por nia kolektiva 
sano. Gandhi diris: "rideto kostas nenio, sed produktas 
multe" (citaĵo "La rideto" de Gandhi).

Pierre SIMON

kurso

Akvo kaj pano servas al sano. © Sam Felder - Wikimedia Commons
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Okazas nuntempe multaj prelegoj en interreto. Ne ĉiam tiuj 
prezentoj estas planitaj en momentoj kiam vi havas tempon 
aŭ emas okupiĝi pri tio. Jen bona novaĵo por vi: multajn retajn 
prezentojn oni nuntempe registras. Kiel trovi ilin? Eventa 
Servo ekzemple havas arkivon de multaj spektindaĵoj. Jen 
elekto por vi:

Kalle Kniivilä: Rusio kaj Ukrainio | februaro 2022
La ĵurnalisto Kalle Kniivilä, aŭtoro de ‘Homoj de Putin,’ 
‘Krimeo estas nia,’ ‘Idoj de la imperio’, kaj ‘La Malamiko de 
Putin’, parolas pri la situacio inter Rusio, Ukranio, kaj Orienta 
Eŭropo dum kunveno de Esperanto Nov-Skotio.
https://mallonge.net/kalle-feb2022

Pri Putin kaj Navalnij kaj Erdoğan kaj iom pli
La fokuso de la marta numero de Monato troviĝas sur Rusio, 
sed ĉiuj mondpartoj aperas en ĝi. Aŭskultu la ĉi-monatan 
babiladon de la ĉefredaktoro! 
https://mallonge.net/monato-marto2022

Yves Nevelsteen: Vikipedio
 Yves Nevelsteen, aŭtoro de manlibro 
pri Vikipedio kaj aktiva vikipediisto, 
prezentas la retan enciklopedion 
Vikipedio kaj la agadon por ĝin 
plibonigi kaj pli utiligi, interalie 
pere de fonduso Instigo kaj la asocio 
Esperanto kaj Libera Scio. Li donas 
konkretajn ekzemplojn, kiel ankaŭ 
vi mem povas kontribui, kaj rakontas 
pri progresoj kaj defioj.
https://mallonge.net/vikipedio-marto2022

Lode Van de Velde: Eldonejo Libera
Eldonejo Libera estas fondita en 2015 kiel sendependa eldonejo. 
Lode Van de Velde skizis kiamaniere ĝi evoluis kaj rakontis siajn 
spertojn kiel eldonisto. Li priskribis ankaŭ la avantaĝojn kaj 
defiojn de laŭmenda presado kaj povis doni utilajn konsilojn al 
tiuj kiuj interesiĝas pri la sama eldonmaniero. Post la prezento 
li respondis demandojn.
https://mallonge.net/libera-majo2022

Registritaj prezentoj
ĉu vi 
scias?
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Le picnic d’Espéranto Wallonie
La dua Vespa pikniko

ni faros

L’an dernier, le 5 septembre, nous avions inauguré une 
rencontre informelle pour tous les membres de la V.Esp-o. 
En fait, cette journée était ouverte à toutes personnes 
intéressées par l’Espéranto. Nous avons pu faire la 
connaissance de nouveaux et de futur-e-s membres 
ainsi que d’ancien-ne-s. 

Le soleil était de la partie, ce qui a grandement contribué 
au succès de cette rencontre

Cette rencontre s’est faite en français pour permettre à 
tout le monde d’être à l’aise, surtout pour celles et ceux 
qui ne maîtrisent pas l’espéranto.

Nous rééditons cette rencontre le prochain dimanche 11 
septembre.

Bienvenue à toutes et à tous. Chacun apporte un plat, une 
entrée, un dessert ou une boisson et nous mettrons tout 
en commun.

Les amis et amies intéressées par l’Espéranto sont 
évidemment les bienvenus.

Accueil à partir de 12 h.

Adresse du jour : Rue de la Terre Franche, 33 – 5310 
Longchamps (Eghezée)

Merci de confirmer votre présence pour l’organisation de 
l’événement.

Jean ANNET
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Examens CEF à Montréal : premières du niveau C2

Une session d’examen d’espéranto selon le cadre européen 
commun de référence (CEF) se tiendra dans le cadre du 
107e Congrès mondial d’espéranto à Montréal, 6-13 août 
2022. À ce jour, 2463 personnes ont réussi les examens 
CEF, qui sont un service de l’Association universelle 
d’espéranto (UEA) en collaboration avec Edukado.net. Le 
travail d’examen est dirigé par la Commission d’examen 
UEA KER depuis 2008, composée de Katalin Kováts, Zsófia 
Kóródy et Renato Corsetti. Les examens suivent les critères 
de l’Association of Language Testers in Europe (ALTE), dont 
Zsófia Kóródy est une représentante de l’UEA. Le système 
d’examen pour les niveaux B1, B2 et C1 a été validé par 
le centre d’examen d’État ITK (actuellement ORIGO) de 
l’Université Eötvös Loránd de Budapest (Hongrie), qui a 
collaboré avec l’UEA jusqu’en 2021. Pour la validation du 
niveau C2, l’UEA collabore avec l’Académie d’espéranto.
https://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk

Docteur Espéranto et la langue de l’espoir. L’organisation 
juive « PJ Library », qui a déjà fait don de 34.200 
brochures du Docteur Espéranto et la langue de l’espoir 
à des familles aux États-Unis, a acheté le droit de traduire 
ce livre pour enfants en russe, ukrainien et allemand. 
Ils prévoient de distribuer gratuitement 2000 brochures 
en Ukraine (pour les locuteurs de l’ukrainien) ; 1000 en 

Allemagne, en Autriche et en Suisse ; et 5500 en Russie, 
en Ukraine (pour les russophones), en Estonie, en Lettonie 
et en Lituanie.

Il existe déjà une traduction polonaise publiée par la 
maison d’édition polonaise Mamania. Il paraît que 
l’Association d’espéranto de Grande-Bretagne, qui a 
récemment publié tant de beaux livres pour enfants, 
publiera bientôt une version en espéranto.

Novaĵoj de Esperantujo
ĉu vi 
scias?
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Participons ensemble
Kuniru al Nederlando

V.Esp-o dispose d’une bibliothèque de 
plus de 1700 livres à Cerfontaine. Elle 
est visitable sur rendez-vous chez le 
bibliothécaire Claude Glady.
Renseignements : cglady@arcadis.be 

Rencontres et cours réguliers : 
Charleroi 
Rue des Champs, 124 à Marcinelle 
Pour y participer : 
Michèle Villers 
michele.villers@hotmail.com

Liège
2ème mardi du mois.
Pour y participer : 
Eric Nemes - eric.nemes@gmail .com 
0494 230 234

Tables de conversation : 
Liège
Chez « Toutes directions ». Infos : 04 
262 20 64 - https://mallonge.net/td

Louvain-la-Neuve
Xavier Belin 
belinxavier98@gmail .com
Catherine Royaux 
cat.royaux@netcourrier.com

Autres personnes ressources
•  Contact presse : Jean-Pol Sparenberg 0475 272 319 jpsparenberg@brutele.be
•  Jeunes et initiation : Valère Doumont 0485 517 552 doumontvalere@yahoo.fr
•  Cerfontaine : Claude Glady 071 64 49 16 cglady@arcadis.be
• Charleroi : Rudy Cogniaux 0492 710 974
•  Comines-Warneton : Jean-Claude Thumerelle - jcthum@gmail.com
•  Plombières : Bernadette Poncelet, bernadetteponcelet@skynet.be
• Verviers : Jean-Marie Jacques jeajacques@voo.be

Eliane, Marilyn kaj Yves intencas 
en oktobro iri al la venonta 
studosemajnfino de Esperanto 
Nederland. Se vi ankor aŭ ne 
parolas Esperanton, aŭ se via 
Esperanto-scio ankoraŭ ne estas 
kiel vi volas, tiam vi estas bonvena. 
Ankaŭ progresantoj trovos al-
logan programon. Ĉu ankaŭ vi aliĝos kaj ni vojaĝu kune? Loko: 
Krikkenhaar, Almelo. https://mallonge.net/studosemajnfino

Voulez-vous apparaître dans cette liste ?
Contactez-nous !



Lerni e-legante

Kiamaniere lingvolernanto povas 
plivastigi sian vorttrezoron? Per 
legado de libroj! Tamen, tro mal- 
facilaj romanoj povas malkuraĝigi la 
legadon, tro facilaj ne lernigas 
multajn novajn vortojn. Tial ĉi, 
kreiĝis “Lerni e-legante”: legolibro 
kiu abunde alportas novajn vortojn 
laŭ natura maniero, en kunteksto, 
kun subteno de multaj ilustraĵoj 
por helpi la komprenon.

ŝtupoj al pli vasta vortprovizo
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Agripina estas lerta, bone 
edukita kaj ambicia. Ŝia sekre-
ta deziro estas fari paroladon 
antaŭ la Roma senato, tamen 
ŝi scias, ke kiel virino ŝi neniam 
rajtos fari tion. Kvankam ŝi es-
tas membro de la plej eminenta 
familio de Romo kaj parenco 
de ĉiuj imperiestroj ekde Julio 
Cezaro, tio tute ne protektas ŝin 
– eĉ male. Kiel ŝi baldaŭ konsta-
tos, nenio laŭ la Romanoj estas 
pli timinda kaj suspektinda ol 
potenca virino.

La memoraĵoj 
de Julia Agripina

Editeur responsable: Jean ANNET
V. Esp-o : rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps
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