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Mallongaĵoj
Vizito al Zamenhof-arbo
Vizito al Prago
IJK 2019: la nokta ekskurso
Rob Moerbeek pri UK kaj ILEI-kongreso
Kultura Tago
Al Amikejo kun The Zamenhof Project
Revuo-interŝanĝo
Vortserĉenigmo
De la Estraro
Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof

Monato
Kiu el Nederlando pretas verki artikolo(j)n por la
gazeto 'Monato'. Kiu verkus artikolon kiu estas
interesa por internacia legantaro?
'Monato'povas doni al vi modestan honorarion.
Kiu scias ekzemple pri politiko, lingvo, scienco aŭ ekonomio?
Vi povas fari ĝin el via hejmo. Ne necesas ĉeesti kunsidon.
Bonvolu pripensi tiun ĉi oferton!

Ĉu vi deziras pli da informoj?
Petu al Paul Peeraerts, la redaktoro de Monato.
Retpoŝtadreso: monato@fel.esperanto.be
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Mallongaĵoj
Bonvenon, Quinn!
Ni feliĉas anonci al vi la alvenon de Quinn
(esperantlingve aŭ avatare: "5'', Kvin) en tiu-ĉi
mondo. Li naskiĝis en Roterdamo kaj la patrino
bone resaniĝis post la cezar-tranĉado. Li jam
bone progresas kaj plenigas niajn korojn de
ĝojo. Rapide venu viziti nin ĉar la bebo estas
absolute la plej ĉarma.
Supamas Manoppongs kaj Jérémie Bert

UEA.facila

UEA.facila estas retejo kun artikoloj verkitaj en facila Esperanto, perfekta por
ekzerci la lingvon kaj uzi dum kursoj. La retejo troveblas per la retadreso
"uea.facila.org". En la retejo aperas informoj kaj novaĵoj pri UEA kaj la
Esperanto-movado. La artikoloj estas mallongaj kaj facilaj por helpi homojn,
kiuj nun lernas la lingvon, kaj ili enhavas nur la radikojn troveblajn en listo de
facilaj vortoj. Se en iu artikolo aperas vorto, kiu ne troviĝas en tiu listo, ĝia
signifo estos montrata se oni ŝovas la musmontrilon sur ĝin..

Fenikso 4/2019 | 4

Kie boacoj vagadas
Mia vizito al la Zamenhof-arbaro
en Taivalkoski, Finnlando

Post la Universala Kongreso en Lahti,
Finnlando mi partoprenis postkongresan
ekskurson al Laplando kaj Norda
Finnlando sub la titolo ‘kie boacoj
vagadas’.
En la programo estis ankaŭ vizito al
la tiel nomita Zamenhof-arbaro en
Taivalkoski. Esperantistoj el multaj
landoj (nun 27 entute) jam vizitis la lokon
kaj pendigis lignan tabulon en unu el la
arboj. Je mia miro ankoraŭ ne estis tabulo el
Nederlando. Mi ricevis tabulon enmane kaj
pendigis ĝin, kune kun
nia ekskurs-gvidanto Francisko Veutney kiu
loĝas en Roterdamo, en unu el la arboj.

Verkis: Benata Hengstmengel-Koopmans
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Ĝuu Pragon
Mi supozas ke la plejparto de legantoj scias pri SES kaj IJK. Ambaŭ semajnoj okazas ĉi-jare
en Slovakio. Sed kiel oni povas transponti la semajnon inter tiuj du, sen vojaĝi tien kaj
reen? ‘Ĝuu Prago’ estas bonega por tio. Semajno por esplori la urbon, kaj intertempe oni
renkontiĝas kun lokaj kaj internaciaj esperantistoj. Kontraŭ nur 80 eŭrojn estas ridinde
malmultkosta. Kompreneble tio estas sen vojaĝado kaj manĝaĵoj, sed ankoraŭ...
Antaŭe mi estis en Prago kaj mi ege ŝatis la urbon. Do, kiam mi vidis la afiŝon sur la
Esperanto Nederland Facebook-templinio pri ‘Ĝuu Prago’, mi tuj sciis ke mi devis iri.
Krom la lokaj esperantistoj kaj mi, nia grupo ekzistis el du germanoj, hispano, pola familio
kun du infanoj, kaj poste brazilano kaj dano aliĝis. Por mi, tio estis mia unua tuta semajno
kun esperantistoj. Mi ankoraŭ ne estas fluparolanto, do mi timetis ke mi devus multe
krokodili. Sed tio estis malpli granda problemo ol mi taksis. Kompreneble, mi havis
malfacilaĵojn trovi la ĝustajn vortojn, sed Esperantistoj estas tre helpemaj kaj paciencaj
kiam necesas. Aŭskulti por mi estas eĉ pli facila. Mi povis kompreni la plejparton, sed foje
mi ne kaptis la signifon. Kvankam la Ĉeĥa lingvo havas malsaman vortfaradon, ĝi iel sonas
simile al Esperanto. Aŭdi ambaŭ lingvojn dum la tuta semajno vere sentigis min, ke mi
alvenis en Esperantujo. Ĉar ni estis kun lokuloj, ili kondukis nin al la restoracioj kaj
trinkejoj al kiuj ili kutime mem iras. Anstataŭ pagi turismajn prezojn por ĉiu manĝaĵo, ni
gustumis la lokan gastronomion favorpreze. Foje la restoracioj eĉ havis menukartojn en
Esperanto. Mia persona favoro estis Ananta, vegetara restoracio kun tre simpla menuo: nur
la manĝaĵo de la tago. Estis ege bonguste, kaj ĉio kion oni povas manĝi kontraŭ nur 4,50
eŭroj.
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Ĝuu Pragon
Nia gvidisto Václav gvidis nin al la vidindaĵoj. Ni iris al la prezidenta palaco kun la Praga
burgo. La temperaturo estis altega, sed la gardistoj devis stari en la hela sunlumo en sia
plena uniformo. Ili devas scii, ke ili ne vere protektas la prezidenton, sed ilia rolo estas ie
inter cirka skeĉo kaj statuo de Madame Tussauds. Ili ne fandiĝas, pruvante ke ili ne estas el
vakso. Ili devas malami sian laboron. Václav ankaŭ montris al ni preĝejojn, la ponton de
Karolo, la faman kaj
ege malsimplan astronomian horloĝon, kaj la urbocentron kun du uloj, kiuj portis pandan
kaj polusursan kostumojn por esti fotitaj kun turistoj dum la plej varmega semajno de la
jaro. Ili devas malami sian laboron. Mi ne ludis kegloludon dum eble dudek jaroj aŭ pli. Sed
estis agrable. Partopreni estas pli grave ol venki. (Legu: mi malvenkis de eta knabino).
Helpu Helpi estas bonfara iniciato en la komerca centro de la urbo. La ideo estas aĉeti
brikon, pentri ĝin per paca mesaĝo, kaj amasigi ĝin. La loka Esperanto-grupo kolektis
monon por pluraj brikoj. Do ni uzis verdan farbon, ĉefe.
Ni vizitis ankaŭ bierfabrikon. Biero estas la plej grava religio en la Ĉeĥa respubliko. Ili
trinkas multe da biero. Grandajn glasojn, akvariojn preskaŭ. Sed neniu ebriiĝis. Persone, mi
ne ŝatas la guston, sed oni ne povas argumenti pri gusto. Mi diris al ili, ke la tokipona vorto
por ‘biero’ estas ‘stranga akvo de nigra pano’. Antaŭ ol mi komencis lerni Esperanton, mi
klopodis lerni tokiponon, eĉ pli simplan lingvon kun nur 126 vortoj. Do, se vorto ne estas
inter tiuj 126, priskribo necesas. Ĉiu likvo estas ‘telo’ (akvo). Alkoholaĵoj estas ‘telo nasa’
(stranga akvo), kaj eĉ pli specifa por biero estus ‘telo nasa pi pan pimeja’. Tuta kvanto
de vortoj. Oni ne povas esti tro ebria se oni devas mendi tion. Mi ŝatas la ideon havi lingvon
kiu estas eĉ pli facile lernebla ol Esperanto. Sed mi ne povas pensi tiel; mi preferas
Esperanton, ĉar mi povas esprimi min pli bone ol kiam mi povas uzi nur 126 vortojn. Ĉiukaze,
la ĉeĥaj esperantistoj neniam nomus bieron ‘stranga akvo’. Ili prefere priskribus akvon kiel
‘stranga biero’.
Mi estis kutime la sola ulo, kiu mendis kolaon aŭ sukon, kaj mi kutime
ricevis trinkŝalmon en ĝi, kio igis ĝin senti eĉ pli ‘por infanoj’. Ĉu la ferio ankaŭ
havis malavantaĝojn? Certe. Ĉefe la kvanto da ŝlosiloj. La apartamento nur havis du, kaj la
pola familio havis junajn infanojn; ili devis esti flekseblaj, do ili bezonis unu. La aliaj
partoprenantoj bezonis esti kune. Do, ofte post kiam ni promenis tra la urbo por la plejparto
de tiu tago, ni estis lacaj.
“Do, ĉu vi volas ripozi?”
“Jes, certe.”
“Ni iru al kafejo por trinki bieron.”
Mi estas introvertulo; mi bezonas tempon por mi mem. La kafejo ne kongruas kun mia difino
de ripozi. Sed mi travivis. Kvankam mi ne trinkis kion ili trinkis, mi sentis min bonvena. Mi
vere estas dankema al Vlasta kiu organizis ĉion, kaj al Václav por gvidi nin, kaj al
Esperanto Nederland por sciigi min. Mi vere ĝuis Pragon.
Verkis: Terry Vogelaar
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Sulfura akvofonto
Dum la Internacia Junulara Kongreso en
Liptovský Hrádok, Slovakio, okazis nokta
ekskurso. Grupo de ĉirkaŭ dudek homoj
ekiris en la malhelo al speciala, natura
akvofonto en la apuda urbeto Liptovský
Ján. Ĝi postulis pli ol 5 kilometrojn da
paŝado laŭ monteta itinero tra arbaro.
Komencvoje ni devis transiri moviĝantan
pendponton kelkdek metrojn longan, ne
prilumitan, sur kiu rajtas maksimume iri
po kvin personoj. Poste, la gvidantino Jana
Kamenická informis nin, ke loĝas en la
arbaro ursino kun tri ursidoj, kaj
ke ni estu laŭtaj, por ke ni avertu ilin kaj ili
ne ataku nin! Feliĉe tio ne okazis kaj ni
entute ne vidis ilin.

Panjof,ari??
kion

NI RES
T
TRANK U
VILAJ,
ILI PAR
ESPERAOLAS
DO ILI NTON,
C
NE ATA ERTE
NIN... KUS
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Sulfura akvofonto
Irinte laŭ la arbara pado, ni jam povis
flari sulfuron en la aero kelkdek metrojn for. Tamen ĝi ne estis tiel haladza,
kiel mi atendis. Kelkaj homoj samtempe povas eniri la malgrandan fonton. La
akvo estas proksimume 20°C varma kaj bobelas je sulfuro. Jam post minuto mi
ektremegis, malgraŭ ke la akvo ne sentiĝis malvarma. Kelkaj minutoj pasis,
antaŭ ol mi eksentis bruleton aŭ pikadon sur mia haŭto. Tio rapide disvastiĝis
kaj des pli intensiĝis, ju pli longe mi restis en ĝi. La sento fakte ne estis
malagrabla, sed ankaŭ ne komforta. Oni ne rajtas—nek eltenus—esti en la fonto
pli ol dudek minutojn pro risko de sveno kaj sekve drono. Malgraŭ tio la akvo
supozeble estas saniga por haŭto kaj korpo.
Elirinte mi sentis min kvazaŭ frostiĝanta,
sed feliĉe la paŝado redonis al mi varmon. Ankaŭ sur la reenvojo ni sukcesis
forpeli la ursojn per nia laŭteco, sed kelkaj homoj ja vidis aprojn, kurantaj
trans la padon preter ili! Ni fine revenis pli ol tri horojn post nia foriro.
La tuta sperto estis samtempe mojosa kaj iom timiga, kaj mi ĝojas, ke mi
partoprenis ĝin.

Verkis: Joost Franssen
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Du kongresoj 2019
La 52-a Kongreso de la Instruista Ligo ILEI en la serba Ĉaĉak kunvenigis kvindekon da esperantistoj el
dudek du landoj el Eŭropo, Ameriko kaj Azio. Nia temo tekstis: “Lernado en virtuala komunumo”. La
dekano de la gastiganta literatura fakultato de la Teknika Altlernejo mem flue parolis la anglan
(memlernitan) sed ŝi ĝojis ke la kongreso malfermas kontaktojn kun aliaj universitatoj, kaj aprezis la
kulturajn valorojn de la Esperanto-movado.
Post demando pri nia propra sperto pri teknikaj rimedoj por la lingva instruado, mi rompis la silenton,
menciante skajplecionojn kun Esperanto-lernantino en IJmuiden kaj kiu ofte estas en Francio, kiu plezure
konversacias interrete. Usona profesoro pri la hispanaj lingvo kaj literaturo, Duncan Charters – kiu poste
UEA-prezidantiĝis – sukcesis gajni favoran sintenon kaj interesiĝon por Esperanto inter kolegoj ankaŭ de
aliaj universitatoj: vera “klimatŝanĝo”. En ĉi tiu Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj mi prezentis
Papiamenton: sur afriklingva bazo (interalie Ŭolofo en Senegalo) ĝi portugaliĝis, tiel ke mia kurasaa
informintino povas senpene interparoli kun kabverdanoj. Sed en la Antilaj ABC-insuloj surŝutiĝis hispana
idiomo. En la apuda Venezuela duoninsulo Paraguaná troviĝas varianto de Papiamento kaj la apuda
Arubo sonas pli hispane ol la “Papiamentu” de Kurasao kaj Bonero. La ĉefinsulo kun la ĉefurbo
Willemstad estis la centro de la sklavkomerco, sed oni laborigis “negrojn” ankaŭ en la minejoj kaj la
plantejoj. Tie evoluis la lingvo kun nomo derivita de la portugala verbo “papiar” (papia, paroli, en niaj sudaj
Antiloj). Ĝi estas la sola oficiala kreola, kaj samtempe la plej kompleksa en monda skalo, influite poste de
la nederlanda kaj angla. “Bril” (okulvitroj) kaj eĉ tuta proverbo “Bij God en op Curaçao is alles mogelijk”
(Ĉe Dio kaj sur Kurasao ĉio eblas) ekzemplas la nederlandan influon. Krom niaj honorŝuldoj al Indonezio
– aktualaĵo pro la avara kompenso ĵus asignita al la infanoj de mortigitoj – ni devos simile kvitiĝi kun “La
Okcidento”. Ne senkaŭze eksplodis ribelo en 1969, ĉe kiu oni detruis grandan parton de Willemstad.
Al la evoluigo de la lingvo kontribuis sefardaj judoj kaj poste la katolika eklezio, kiu volis klerigi la
konvertitojn kaj konstruigis preĝejojn. En tiu laboro kreskis ankaŭ sento de solidareco kaj de propra
valoro. Male, protestantaj kristanoj eĉ malpermesis instrui en la “ĵargono”. Ankaŭ Shell dungis nur
nederlandlingvajn dungitojn. Nur en 1950 Papiamento akiris oficialan statuson kaj eklaboris Komisiono
por kompili normajn ortografion, gramatikon kaj lernolibron. Tamen Arubo konservas “etimologian”
skribadon (hispanecan) kontraste kun la pli fonetika de Kurasao kaj Bonero. Sed ĝuste en Arubo
loknomoj ankoraŭ memorigas pri indiana lingvo. Interese, la sama elemento “e” (antaŭ vokaloj “el”,
latinida formo) indikas “la”, “li-ŝi-ĝi” kaj “tiu”. La pluralo formiĝas per “ili”: bukinan= libroj, nan buki= ili<a>
libro. Kaj la verbotensoj estas tute regulaj: mi ta mira, mi a (aŭ: tabata) mira, lo mi mira (mi vidas, vidis,
vidos). Kaj “mi” identas kun la Esperanta pronomo. Fine mi prezentis rakonton pri la fripona araneo Nanzi,
kiu kun la grilo Cece priŝtelas la reĝon Shon Arey. Evidente simbolo pri la rezisto kontraŭ la subpremado.
Tamen iom el la loka karaktero montriĝas en la unua frazo: “Nanzi kaj Cece estis nedisigeblaj amikoj,
kvankam Nanzi kutimis mistifiki sian amikon ĉiufoje.”
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Du kongresoj 2019
Ĉi-kongrese mi ne nur provis helpi protokoli (malgraŭ limigitaj vid- kaj aŭdpovo) sed
ankaŭ preparis rezolucion, en kiu ni alvokas didaktike – lingve kaj enhave – utiligi la
“Unesko-Kurieron” , kies unua numero de 2019 ĵus aperis. Do ankaŭ kun la celo subteni
kaj disvastigi la ideojn kaj agadojn de Unesko.
La postan semajnon (20-27 julio) mi partoprenis la Universalan Kongreson de Esperanto
en Lahtio, Finnnlando. Ĝi dediĉiĝis al la ĉeftemo “Vivanta naturo, floranta kulturo”. Lahtio
ĵus ricevis la titolon “La plej verda urbo de Eŭropo”. Post periodo de serioza poluado
nun la komunumo liveras “la plej puran trinkakvon de la mondo” rekte el la krano.
Mi jam pristudis la finnan epopeon “Kalevala” (en majstra esperantigo de Leppäkoski),
sed nun ĉiuj kongresanoj (pli ol 900) ricevis belan ekzempleron de la dua eldono. Frapas
firma ligiteco kun la naturo, utiligata kaj respektata. Sed devas cedi la laponoj, samkiel la
ĉefheroo, la bardo Väinämöinen kun sia ŝamanisma sorĉado lastpaĝe devas retiriĝi antaŭ
la kristanismo. Ankaŭ ekzempleron de la ĉina “Historio de Teo”, kiun mi korektis, mi
ricevis, samkiel jam en Ĉaĉak ekzempleron de “Ponto super Drino”, ĉefverko de la sola
balkania Novelprremiito pri literaturo Ivo Andrić. En ĝi ni spertas la transvivajn strategiojn
de lokanoj sub ĉiaj reĝimoj. Sed Hori Jasuo, kuraĝa defendanto de Fukushima-viktimoj,
donacis “La Kraboŝipo”, en ĝi ni sekvas la sortobatojn de senskrupule ekspluatataj
ŝipanoj, fiŝantaj provoke en rusaj akvoj en glacia malvarmego. Surŝipe necesas jam
prepari la krabojn, profite al kapitalistoj, kiuj ne hezitas sinkigi ŝipojn pro la asekura
kompenso. La mizeruloj fine lernas konkorde rezisti per lanto-strikado. La aŭtoro mem
suferis arestiĝon kaj ĝismortan torturon, 29-jara. La dekstra reĝimo de Japanio ne iĝis
multe pli humana niatempe. Kiel do ordigi la mondon? Inter la artaĵoj de la kongreso
memorindas la aktorado kaj muzikado de Saša Pilipović, la gajiga Kajto, virtuoza Asorti,
sed forte impresis ankaŭ la akompana simfonia orkestraĵo el Peterburgo, kiun jam en
la aprila Malferma Tago donacis por nia kantado de “La Espero” prof. Jo Haazen:
majesta kaj entuziasmiga. Nefrue hejmeniĝinte la postan matenon mi legis ke post horo
en Lejdeno oni celebros la memoron pri nia Jan Willem van Leenhoff. Ankaŭ pro
fervojstagno eblis atingi nur la kafejan postkunvenon, kie mi renkontis Willemien de Dreu
kaj Frans Vermeulen, kiu sciigis pri sia triminuta alparolo kun Esperanto-frazoj. Sed poste
iu venigis min al la fratinoj de nia karmemora samideano. Rezultas, ke la centoj da
Esperanto-libroj el Lejdeno trovos bonan destinon tra la oficejo en Roterdamo.
Nu, pri ĝi misinformis artikolo en “Trouw”: bankrotas ne la Esperanto-movado. Ĝuste en
Interreto Esperanto pli viglas ol iam ajn. Sed tio okazas ekster la vidatingo de supraĵaj
spektantoj. En la Oficejo ja okazas (duon)maldungoj pro financaj problemoj: la kapitalo ne
liveras interezon kaj nur malmultaj novaj membroj aliĝas. En la Komitato oni apenaŭ
atentis solvoproponojn, ne nur miajn, i.a. pri koleghelpa solidarkaso. Ekonomoj regas la
mondon kaj alternativoj – ĉe mecenatoj – estas serĉataj.
Verkis: Rob Moerbeek
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Kultura Tago
Esperanto Nederland organizas kunvenon en la printempo:
Sabaton, la 28an de marto 2020.
La temo de la kunveno:
‘Faktoj kaj fantazioj’.
Lastatempe, falsaj novaĵoj, intenca falsigo 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 jam malfacilas kelkfoje.. Kaj kio estas mito, kio estas fakto
pri Esperanto?
Fantazio estas grava afero, ankaŭ rilate al lingvoj. Ekzistas eĉ multaj fantaziaj
lingvoj kiuj kaptas la atenton de gejunuloj kaj gemaljunuloj. Oni povas nomi
diversajn verkistojn kiuj eltrovis sian propran fantazian lingvon. Pensu ekz.e pri
Tolkien.
Estus interese aŭdi kial ili faris tiujn fantaziajn lingvojn kaj ĉu ili havas vivon ‘ekster
la romano aŭ filmo’. Federico Gobbo pretas prezenti pri tiu temo.
Bert de Wit prezentos kvizon pri “ĉu vere aŭ nevere?“. KAJTO faras la muzikan
kontribuon dum tiu tago.
Ni volas ankaŭ inviti alian personon kiu povas aktivigi nian fantazion per siaj
prezentoj.
Ĉu vi havas proponojn tiurilate?
Sendu ilin al la estraro de Esperanto Nederland!
estraro@esperanto-nederland.nl
Bert de Wit.
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Al Amikejo kun:

t
c
e
j
o
r
P
f
o
h
n
e
m
a
The Z
Grupo da esperantistoj aliĝis al
vojaĝo al muzeo kaj al la teatraĵo de
Jerzy Bielski: Zamenhof, breaking
the Codes kiu povis okazi kadre de
la Gaudeamus muzikfestivalo.
En la buso Manuela, volontulo de
TEJO (Tutmonda Esperanto
Junulara Organizo) disdonis
informilojn pri Esperanto kaj Roĉjo
(ĉeforganizanto de IJK venontan
someron) donis al tiuj vojaĝantoj
kiuj ankoraŭ ne bone scipovis
Esperanton enkondukan lecionon
pri Esperanto kaj la Esperantokulturo. Manuela rakontis pri UEA
kaj TEJO. La vojaĝkursanoj ege
interesiĝis kaj starigis multajn
demandojn.La ŝoforo bone
kondukis nin al Kelmis kaj la
volontulo de Gaudeamus kiu
vojaĝis kun ni en la buso gvidis nin
en Kelmis al la muzeo "Vieille
Montagne".

Manuela klarigas pri UEA kaj TEJO

Raportas: Andries Hovinga

Rapidkurso kun Roĉjo
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Revuo-interŝanĝo
de Alfonso Pijnacker

Revuo-Interŝanĝo.
Karaj legantoj, Memkompreneble ĉi tiu projekto koncernas paperajn revuojn. Do, por sendi revuon al mi, uzu jenan adreson:
Bleulandweg 78, 2803HH Gouda (Nederlando). Mi jam antaŭdankas. Nun mi havas por vi jenajn revuojn:
1. ESPERANTO, numero junio 2019, numero julio-aŭgusto 2019.
En la lasta numero troviĝas la spezokonto 2018 de UEA. Tio certe gravas por povi “babili” pri la financoj de UEA, eĉ priskibitaj
en la ĵurnalo Trouw.
2. NOVA IRLANDA ESPERANTISTO, numero 152, majo/junio 2019.
Atentigoj pri diversaj retejoj, i.a. Esperanto.net. Cetere enestas sciigo pri novaj Akademianoj Grant Goodall kaj Lee Miller.
3. AEU-BULTENO, numero 26, aprilo-junio 2019.
Interesa numero en kiu estas artikolo pri monumentoj kaj kasteloj en kaj apud Malago (Hispanio). Krome enestas ĉarma
rubriketo daŭrigota: Ĉio relativas . El la 2-paĝa citaĵ-rubriko mi selektas: Perforto estas la lasta rimedo de senkompetenteco.
4. KONTAKTO, numero 290 (2019-2).
Ĉefartikolo estas “Sango malpura / Menstruo” sed ankaŭ bona estas “La homo, kiu komprenis la universalan lingvon”, artikolo
de Amri Wandel.
5. LA KANCERKLINIKO, numero 169, januaro, februaro, marto 2019.
Ĉu amatora aŭ profesia? Ĉiuokaze tipa, kaj laŭ memindiko “politika, kultura, skandalema, ajnista”. Nu, tiun skandalemon mi
eble sekvontfoje malkovros. Plej gravas du daŭrigotaj tradukoj, i.a. pri entomologo Johano-Enriko Fabre. Por politikistoj enestas
io pensiga pri “Kion imposti, pasivecon aŭ aktivecon?
6. LA SAGO, numero 124 januaro-februaro 2019, numero 125 marto-aprilo 2019.
Gazeto de SAT-Amikaro. En 124 grava alarmo pri la pluekzistado de Vinilkosmo, ĉar mankas abonantoj kaj mono, simile al
UEA. Interesa estas la artikolo: De la vortlesivado al la cerbolavado. Numero 125 tute koncernas Afrikon. Tiuj, kiuj pli
interesiĝas pri Esperanto en Afriko povas rete (senpage) legi la oficialan bultenon de la Afrika Komisiono de UEA. Se necese
mi povus printi ĝin kaj alsendi.
7. SENNACIULO, numero 11-12 (novembro-decembro) 2018, numero 1-2 (januaro-februaro) 2019,
numero 3-4 (marto-aprilo) 2019.
Oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda. Profesiaj eldonoj, sufiĉe enhavaj. Do, unu el la pli bonaj revuoj. Interesa
revuo por aboni, do taŭga por interŝanĝi. Trafis min artikoloj de HORI Jasuo, ankaŭ konata en UEA. Lastatempe, multe okazis
katastrofoj en la tuta Japanio. “Mi sentas, ke Japanio estas pereanta”, li skribas. Mi diru ke mi ne sufiĉe konas la revuon sed
ŝajnas ke estas diskuto pri la tipa SAT-medio. Jes, ja, estas rezisto akcepti la aperigon de artikoloj, kiuj ne apartenas al la
klasika laborist-movada repertuaro. Nu, oni verkas ne nur pri sindikatoj aŭ solidare batali, sed ankaŭ ke bestobredado ŝarĝas la
aeron per mortiga etpartikla polvo, konata temo en la nederlanda politiko.
FINE
Petojn kaj oferojn, reagojn eĉ plendojn vi povas sendi al: a.pijnacker@simpc.nl

Alfonso

Fenikso 4/2019 | 14

vortserĉenigmo
Solvu ĉi tiun akvan enigmon per forstrekado de ĉiuj
vortojn el la listo sube. La restontaj literoj kune
formos frazon.

Algo
Anaso
Angilo
Cigno
Delfeno
Ezoko
Foko
Hipokampo
Kastoro
Konko
Koralo

Krabo
Lutro
markukumo
Martelŝarko
Martestudo
Meduzo
Mevo
Narvalo
Omaro
Orcino
Orfiŝo

Solvo de la lasta vortserĉenigmo:
Metu la piedfingrojn en la akvon

Pingveno
Pelikano
polpo
Rajo
Rosmaro
Salmo
Siluro
Sireno
Spongo
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De la estraro
La 168a estrarkunsido okazis 31/8/2019 en Utrecht.
Ĉeestis: Said Baluĉi, Ineke Emmelkamp, Loes Demmendaal, Andries Hovinga,
Rob Moerbeek, Rob Groeneveld, Marc Konijnenberg (parte) kaj Bert de Wit
(parte).
Prezidis: Said Baluĉi.
Protokolis: Rob Groeneveld.
La datoj de la venontaj estrarkunsidoj: 28/9/2019 (169a) - 14/12/2019 (170a)
- 18/1/2020 (171a) kaj 14/3/2020 (172a).
Nia Jarkunveno estos 23/5/2020 en Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP,
Utrecht. La tagordon ni sciigos poste. La protokolojn de la estrarkunsido
9/3/2019 kaj la jarkunveno 2019, kiujn lerte faris Rob Groeneveld, la estraro
aprobis. Nia nova sekretario, Ineke Emmelkamp, kiu partoprenis la unuan sian
estrarkunsidon post sia elektiĝo kiel sekretario dum la jarkunveno 2019, raportis
pri siaj laboroj kiel nova sekretario por solvi kelkajn administrajn aferojn. Ineke
jam de longe aktivas en la movado kaj ankaŭ antaŭe estis estrarano. Ŝi
prizorgas ankaŭ la informadon kaj – kun kolegoj- la studsemajnfinojn. Esperanto
Nederland ofte partoprenas Drongo-lingvofestivalon, Ĉi-jare 25-26/oktobro/2019
en la Elinor Ostrom konstruaĵo de Radboud Universiteit, Nijmegen. Pri la detaloj
raportos Andries Hovinga. Nia komuna (Zamenhof)festo 2017, kunlabore kun
NEJ kaj IEI en Lunteren plaĉis al multaj homoj. Ni intencis aranĝi ion similan en
2019, sed pro diversaj kialoj ni ŝovis ĝin al 2020. Ĝis nun Internacia Esperanto
Institucio (IEI) principe interesiĝis kunlabori. NEJ - Nederlandse Esperanto
Jongeren- estas tre okupita pri la 76-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO
(IJK 2020) kiu okazos de la 11-a ĝis la 18-a de julio 2020 en Someren,
Nederlando kaj tial ili ne povas kunlabori. Ni komprenas kaj subtenas ilin laŭ nia
povo. Prelegos Bert de Wit kaj prof. d-ro Federico Gobbo. Muzikgrupo: Kajto.
Bonvolu noti nun la daton: 28/3/2020. Pliaj informoj sekvos.
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ILEI-komitatano, Rob Moerbeek, raportis pri la jaro de la indiĝenaj popoloj.
Oni strebas al tio ke UEA proponu al Unesko eldonigi literaturon de
indiĝenaj popoloj por altigi ilian prestiĝon, ankaŭ por apogi iliajn teritoriajn
rajtojn kontraŭ min-entreprenoj, senarbarigo ktp. Amikoj de Esperanto
Nederland antaŭe estis administra kategorio de la asocio. Laŭ la raporto de
la kasisto, neniu el ili pagas kontribuon. Laŭ la raporto de la sekretario, teni
tiun kategorion kostas ekstrajn administrajn laborojn kaj ankaŭ estis
malmulte da aliĝo. La estraro decidis ke la kategorio malaperu. Komuna
dosierujo en la reto bezonatas por gardi la arkivon de la protokoloj,
agadlistoj, kaj aliaj dokumentoj de Esperanto Nederland. Ineke Emmelkamp
proponis kaj Frans Schild realigis tion. Nun ni havas nian komunan retan
kundividejon en OwnCloud, kie ni povas meti la produktatajn dokumentojn,
dividi ilin kun aliaj kaj legi la dokumentojn kundividitajn de aliaj kolegoj. La
avantaĝo estas ke ĉiuj dokumentoj akumuliĝas en la sama loko kaj restos
por venontuloj. Marc Konijnenberg partoprenis parton de la estrarkunsido
kaj reprezentis la redakcion de Fenikso kaj ankaŭ parolis pri sia unua sperto
en la Universala Kongreso de Lahti, Finnlando kiel nova komitatano A
de Nederlando. Marc konfirmis ke la redakcio ricevis la proponon por la
redakcia statuto kaj ke ĝi formale respondas ke ĝi konsentas kun la redakcia
statuto. La proponon de la redakcia statuto preparis Foppe-Klaas Hovinga
kaj poste Marc kaj Frank, redaktoroj de Fenikso, kaj ankaŭ la estraro aldonis
punktojn kaj ankaŭ mallongigis ĝin. Ĝi estu gvidilo por venontaj redakcioj. La
estraro scivolis ĉu mankis tekstoj por Fenikso ĉar la literoj uzitaj estas sufiĉe
grandaj.La estraro laŭdis la belan aspekton kaj interesan enhavon de
Fenikso. Estis demando pri la aperdatoj de Fenikso. Respondo: tiuj
dependas de la eldonisto. Ans Bakker proponis bindigi malnovajn
jarkolektojn de Fenikso fare de bindejo. La estraro konsentis. La plano estas
doni po unu binditan kolekton al la Universitato de Amsterdam kaj al la
Internacia Instituto por Socia Historio. Cele al la bindado la redakcio
transprenos la taskon konservi ekzemplerojn. La estraro nomumis Said kiel
kontaktpersonon por kontakto kun la redakcio. La estraro konsentis ke oni
mendu 5000 novajn montrilojn (‘boekenleggers’).La estraro aprobis
ke Korine Cheizoo estu en la retejo estraro@esperanto-nederland.nl kaj
partoprenu la estrarkunsidojn.
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Eŭrovizia Kantkonkurso en majo 2020 okazos en Rotterdam. Venis ideo
havi Esperantan kanton dum la komenca parto de la konkurso. Ni petas vin
doni viajn ideojn pri tio. Estas unika okazo sed plenumi ajnan ideon bezonas
homfortojn kiuj prenu respondecon. Se iu interesiĝas kunlabori bonvolu
kontakti la estraron. Laborplano (Beleidsplan) nuna (Esperanto Nederland
Beleidsplan 2015 - 2019) estas por la periodo 2015-2019. Do, por la nova
periodo 2020 – 2025 ni bezonas novan laborplanon. Dum la jarkunveno de
25/5/2019 Bert de Wit anoncis sin kiel volontulon kaj ankaŭ Twan Gremmen.
Bert de Wit partoprenis parte la kunsidon de la estraro por interparoli pri la
farata laborplano.Bert sendos novan tekston kiel proponon por la nova
laborplano. La fina teksto aperos por aprobo dum la jarkunveno en Fenikso
aŭ/kaj aliaj komunikiloj de Esperanto Nederland. Pri la Libroservo de UEA
kaj la libroj de Esperanto Nederland tie: UEA siatempe transprenis la
libroservon de Esperanto Nederland inkluzive la stokon de Esperanto
Nederland. La estraro zorge sekvos la evoluon de la libroservo de UEA,
kadre de la financaj problemoj ĉe UEA. Rob Groeneveld proponis aldoni al
la regularo la regulon ke iu kiu reprezentos Esperanto Nederland devas esti
membro de Esperanto Nederland almenaŭ dum la pasintaj du jaroj. Pri la
detaloj la estraro decidos poste.
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la 23an de januaro 1925- la 9an de oktobro 2019

LOUIS-CHRISTOPHE
ZALESKI-ZAMENHOF
Nepo de Ludoviko Zamenhof

La 9an de oktobro 2019, je la aĝo de 95, Louis Krzysztof ZaleskiZamenhof, nepo de la kreinto de la universala lingvo Esperanto kaj
honora bjalistokano forpasis.
Louis kaj lia patrino, Wanda, estis la solaj anoj de la familio
Zamenhof kiuj travivis la duan mondmiliton.
Pli da informoj legu en la teksto de Roman Dobrzynski, aperigita
en Vikipedio: https://eo.wikipedia.org/wiki/Louis-Christophe_ZaleskiZamenhof

FENIKSO
24a jarkolekto, n-ro 4
julio - septembro 2019

Van 22 t/m 24 november 2019 vormt het natuurvriendenhuis Krikkenhaar bij Bornerbroek weer het
middelpunt van het Esperanto-onderwijs in Nederland! Dan zal daar namelijk het bekende
studieweekeinde van Esperanto Nederland plaatsvinden. Dit weekend is bestemd voor iedereen
die een begin wil maken of verdere stappen wil zetten met het leren van Esperanto. In principe
wordt er les gegeven op vier niveaus:
De beginnerscursus is voor mensen voor wie Esperanto helemaal nieuw is. Aan de orde
komen uitspraak en de grondbeginselen van woordenschat en grammatica en er worden
eenvoudige gesprekjes gevoerd. Als je al Esperanto spreekt, heb je deze cursus natuurlijk niet
nodig, maar denk eens na of het misschien iets is voor familieleden of vrienden die nog geen
Esperanto spreken…
Een cursus voor leerlingen met enige voorkennis. Zij zijn nu met hun eerste cursus bezig en
willen het geleerde in de praktijk brengen en uitbouwen. Het is gebleken dat deze cursus ook
een effectief hulpmiddel is voor Duolingo-studenten om de sprong te maken van de virtuele
omgeving naar de reële Esperanto-beweging.
Een cursus voor enigszins gevorderden, die al een behoorlijke woordenschat hebben en de
hele grammatica al eens geleerd hebben (maar nog niet tot in de puntjes beheersen). Tijdens
de cursus zullen zij kunnen oefenen met spreken, luisteren en lezen, en hun kennis uitbreiden.
Een cursus voor ervaren Esperantisten, omdat het leren van een taal nu eenmaal nooit af is! Zij
zullen zich onder andere bezighouden met Esperanto-cultuur en –literatuur.
Om te zorgen dat de cursusgroepen de juiste omvang hebben, worden de deelnemers gewoonlijk
verdeeld in vijf groepen. Elke groep heeft zijn eigen docent, die de groep het hele weekend
begeleidt.
Het lesprogramma van het studieweekeinde is behoorlijk intensief en daarom zorgt de organisatie
dat op de juiste momenten eten en drinken klaar staan (vrijdagavond moet men echter zelf brood
meenemen). Wel wordt enige hulp gevraagd bij het dekken en afruimen van de tafels…
Krikkenhaar ligt in de buurt van de Oost-Nederlandse stad Almelo. Zo nodig wordt vervoer vanaf
het station Almelo de Riet verzorgd.
Je bent welkom op vrijdagmiddag vanaf 17:00 uur en de bijeenkomst is zondag om ongeveer
16:00 uur afgelopen.
Meer informatie en het aanmeldingsformulier staan op de website van Esperanto Nederland
esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend.php

Eventueel retouradres: Esperanto Nederland Ledenadministratie, Vaartweg 24G, 8382 EB, Frederiksoord

Esperanto leren in het
studieweekeinde

