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Nabijheid

De Coronamaatregelen zijn versoepeld. We mogen weer
reizen en elkaar opzoeken. Wel moeten mondkapjes op en
dienen we voldoende afstand te behouden. Als iemand te
dicht bij komt, voelt dat niet prettig. Het coronavirus heeft
veel invloed op dat wat we doen. Naar bijeenkomsten gaan
zit er veelal niet in. Misschien kunnen we er wel naar toe,
maar kunnen we niet meer terug. Gelukkig bieden online
bijeenkomsten uitkomst.
Wilt u online Mondafest’ 2020 bijwonen, kijkt u dan snel op
pagina 21 voor het programma en de link om u op te geven.
Lilian van der Burgt vertelt hoe door het coronavirus alle
omzet van haar bedrijf wegviel. Gelukkig wist ze weer een
nieuwe klantenkring op te bouwen. We willen graag weten
hoe u de coronatijd door komt.
Federico Gobbo verspreidt tijdens deze corona-lockdown de
kennis over Esperanto met videoblogs. Links naar zijn
videoblogs vindt u in dit nummer. Saïd Mozafari Balouchi
heeft een interview afgegeven en daarmee het Esperanto in
zijn woonplaats onder de aandacht gebracht. De VPRO Gids,
Onze Taal en Per Seconde Wijzer doen dat op hun manier.
Said Mozafari Balouchi en Bert de Wit schreven en
vertaalden een tekst, die ze met plezier willen delen. We
roepen u op om, door hen aangespoord , ook uw inbreng in
dit blad met ons te delen.
Door het coronavirus moeten we meer afstand houden.
Moge dit nummer ons dichter bij elkaar brengen.
Foppe-Klaas Hovinga
Hoofdredacteur

Foto sur la kovrilo

Pluŝa urso ĉe la fenestro
Dum la kronvirusa tempo homoj estis alvokataj meti siajn pluŝajn ursojn malantaŭ la fenestro kaj iri
kun la infanoj ĉasadi ursojn. La kronviruso limigis la agadojn, sed promeni kun la familio estis
permesate. Tiel ni atingis ke la infanoj foriris de malantaŭ la televido kaj ludkonzolo.
Ĉi tiu pluŝa urso ankaŭ partoprenis kaj sidis ĉe la fenestro. Tiel ĝi iĝis simbolo de la kronvirusa tempo.
En tempo, kiam homoj ne rajtas tuŝi unu la alian. Kiom da infanoj la urso kalkulis, ĝi ne volas diri.
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Mallongaĵoj
Anonco pri la Beneluksa Kongreso
Beneluksa Kongreso, kiun oni planis organizi la 17an ĝis la 20an
de septembro 2020, en Charleroi (Belgio) ne okazas.
La tutmonda viruso malhelpas organizi ĝin. Espereble ĝi okazos
en septembro 2021.
Vidu: https://pliejo.komputeko.net/esperanto-en-benelukso

Literatura konkurso 2020
Partoprenu la 10-an literaturan konkurson de Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki
en Bjalistoko kaj la Bjalistoka Esperanto-Societo. Verku rakonton, sendu ĝin ĝis
la 30-a de septembro kaj gajnu premion.
La konkurso okazas sub honora protektado de la urbestro de Bjalistoko.
Vidu por la celo kaj kondiĉoj metitaj la retpaĝon:
https://espero.bialystok.pl/eo/literatura-konkurso-2020

En la leterkesto
Senpaga mencio pri Esperanto
De Korine Cheizoo ni ricevis la jenan retmeŝagon.
Vidu alkroĉaĵojn.
Senpaga mencio pri Esperanto ene de varbilo de
gazeto "Onze Taal" ! Ĉi tie surdorse de "VPRO-gids"
por la venonta semajno.
Afable k amike Korine
Noto de la redaktoro: La plej novan numeron de
Onze Taal, 2020, numero 7, en kiu la artikolo aperos,
vi povos trovi en la retpaĝo:
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nieuwste-nummer/ , de
kie vi povos ĝin aĉeti aŭ akiri ĝin kiel memstaran
eldonaĵon, aŭ vi abonu Onze Taal. En multaj publikaj
bibliotekoj vi ankaŭ povos legi ĝin.

Metu foje Fenikson en stratan bibliotekon
Ĉu vi finlegis vian Fenikson kaj ne volas forĵeti ĝin? Metu tiam Fenikson en la stratan bibliotekon en via
kvartalo. Tiel la vizitantoj eble surpriziĝos pri la lingvo, kiam ili renkontas la revuon.

Fenikso 3-4/2020 | 4

De la estraro
Kunvenoj
Nun estas malfacila tempo. Esperanto estas
kreita por havi multajn personajn kontaktojn.
Vojaĝoj al diversaj Esperanto-kongresoj kaj
renkontiĝoj ne eblas.
Eĉ lokaj grupoj malfacile povas kunveni. Kaj
kiamaniere vojaĝi tien? La kronviruso
malhelpis tion. Ekde la unua de julio la situacio
iom pliboniĝas, sed la viruso nun kaŝas sin en Hovinga estas lia kunredaktoro. Restas aliaj
kunlaborantoj kiel Bert de Wit (korektado), Marc
etaj anguloj dise en la mondo.
Konijnenberg (helpas pri la teknikaj aferoj), kaj
aliaj membroj kiuj pretas verki artikolojn! Ni
Ni esperas ke vi ĉiuj bonfartas.
deziras al Foppe-Klaas kaj Andries multe da
sukceso.
Feliĉe esperantistoj trovis eliron. Ili nun
kunvenas virtuale. La Amsterdama Rondo
prizorgas siajn kunvenojn pere de Zoom. La
Jarkunveno
grupo Noord-Nederland faras same, eĉ dum la Lasta mencio estas pri nia jarkunveno, kiu
devus okazi en majo 2020. La viruso malebligas
somero!
Pluraj alilandaj grupoj kiel Hameln (Germanio) tion.
Ni nun planas la jarkunvenon dum la 7a de
kaj Antverpeno (Belgio) prizorgas virtualajn
novembro 2020, en la ejo ‘Vergadercentrum
programojn.
Vredenburg’, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht.
La tagordo kaj diversaj dokumentoj estas en
Granda internacia tutmonda festivalo estas la
Mondafest’2020, kiu daŭras de la 20a de junio Fenikso nr. 2 (marto/aprilo 2020).
Depende de la situacio ni aldonas necesajn
ĝis la 20a de septembro 2020. Al ĝi
punktojn! Ni informos vin pere de la retejo
partoprenas multaj homoj!
kaj Fenikso.
Pli da detaloj vi trovas en ‘eventaservo.org’.
Vi estas bonvenaj ekde la 13.00a horo, la
Vojaĝu tra la mondo, sen uzi flugmaŝinojn,
kunveno komenciĝas la 13.15 h, ĝis
trajnojn, aŭtojn!
maksimume la 16.30a horo. Ni organizas nur la
kunvenon sen aldona programo!
Novaj redaktoroj
En la salono povas esti maksimume 30 homoj
En la Fenikso nr. 2 vi legis ke niaj redaktoroj
Frank van Hertrooij kaj Marc Konijnenberg finis (laŭ la 1,5 m regulo).
Vi nepre anoncu vian ĉeeston al la sekretario.
sian laboron por Fenikso. En ilia vivo estas
Venu nur se vi sentas vin bone.
kelkaj ŝanĝiĝoj kiuj malhelpas ilin daŭrigi la
redaktadon.
Pli ol unu jaron ili prizorgis nian membrogazeton. Multkolora, en ĝi estis interesaj
artikoloj pri la junulara movado. Ni kore dankas
ilin pro ilia laboro!
Feliĉe tuj ekaperis nova nomo! Foppe-Klaas
Hovinga pretas transpreni la taskon. Andries

Sekvu la anoncojn en la retejo kaj venontaj
Feniksoj. Ja povas esti ke la situacio koncerne la
koronviruso ŝanĝiĝas.
Ineke Emmelkamp, Sekretario Esperanto
Nederland (sekretario@esperanto-nederland.nl)
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Nekrologo

Stella De Weerd
15a de septembro 1922 – 22a de junio 2020
En la aĝo de 98 jaroj forpasis unu el niaj plej aĝaj membroj.
Stella loĝis en Flandrio. Ŝi fariĝis membro de Asocio de Laboristaj
Esperantistoj (FLE) en 1951. FLE tiam laboris por nederlandlingvaj
esperantistoj en Nederlando kaj Flandrio.
FLE estis unu el asocioj kiuj poste kunfandiĝis kun Nederlanda
Esperanto-Asocio (NEA). Post la kunfandiĝo en 1994 Stella restis membro
de nia asocio Esperanto Nederland. Ŝi estis nia sola membro en Flandrio.
Dum multaj jaroj ŝi fidele vizitis niajn jarkunvenojn kaj aliajn
renkontojn. En aŭgusto 2019 ŝi ankoraŭ vizitis la novan oficejon de
Flandra Esperanto-Ligo en Antverpeno.
Ni memoras ŝin kiel fidelan kaj simpatian Esperantistinon.
Ineke Emmelkamp
secretaris Esperanto Nederland
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Membroj

Dum la lastaj monatoj kvar novaj membroj aliĝis:
Bob Venhuizen el Rotterdam
Marry Borst
Bob Dirks el Leiden
Daniel van den Bos el Rotterdam.
Intertempe ili ĉiuj ricevis koverton kun diversaj materialoj pri nia asocio.
Mi esperas ke ili dum jaroj restas niaj membroj kaj ke ni iam renkontos ilin dum jarkunveno, kultura
tago, studsemajnfino aŭ internacia kongreso.
Ineke Emmelkamp,
Sekretario Esperanto Nederland – sekretario@esperanto-nederland.nl

Renkontu

Tonnie van Kessel
Saluton! Mi estas Tonnie van Kessel.
Mi havas 59 jarojn kaj loĝas en Veldhoven en
Nederlando.
Mi partoprenis kelkfoje la studsemajnfinon de Esperanto
Nederland.
Mi ŝatas ludi per vortoj kaj ŝatas renkonti aliajn homojn,
kiuj okupas sin per Esperanto.
Mi nun sekvas la Esperanto-kurson de Anna Löwenstein
https://eventaservo.org/e/e5fa0c .
La kurso de Anna Löwenstein estas kurso per kiu oni pli
enprofundiĝas en la esperantajn regulojn kaj mi ankaŭ
laboras pri la kurso https://lernu.net/de/kurso/nakamura.
Mi sekvas ĉi tion kun grupo de homoj el Germanio zorge
sub kontrolo de Heinz-Wilhelm Sprick.

Pri la virtuala leciono de Anna Löwenstein
32 Lernantoj partoprenas en la virtuala leciono por komencantoj
de Anna Löwenstein. Kiel kutime estas tre internacia grupo kun
homoj el Usono, Belgujo, Kipro, Domingo, Hispanujo,
Bangladeŝo, Britujo, Germanujo, Barato, Israelo, Koreujo, Ĉilio,
Filipinoj, Francujo, Gvatemalo kaj Nederlando!
Vidu ankaŭ: https://northlondonesperanto.com/saturdays/
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Kion vi faras dum la koronvirusa tempo?
Lilian van der Burgt heeft een eigen catering bedrijfje. Op Facebook liet ze weten dat ze asperges
had rond gebracht bij Esperantisten. We waren benieuwd naar hoe dit zat en vroegen haar hoe zij de
corona lockdown door komt.

Catering in coronatijd
Tekst: Lilian van der Burgt

Na een lange carrière als vertaler heb ik zo'n vier
jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken
en ben ik als cateraar (zoethartig.nl) gaan
werken. Ik heb het altijd leuk gevonden om voor
anderen te koken en bakken. Als vrijwilliger bij
het Odapark, centrum voor hedendaagse kunst,
werd ik gevraagd of ik ook High Teas kon
verzorgen. Dat kon ik en zo is het balletje gaan
rollen. Eerst als hobby, en nu dus ook als werk.
PICKNICK OP LOCATIE
Ik ben dus nog niet zo
heel lang bezig. Toch
heb ik al heel wat mensen blij kunnen maken.
Maar toen werd het
maart en ging ineens
alles op slot. Geen feesten meer, geen grote
groepen. Wat doe je
dan? In eerste instantie
is er niet zo veel te bedenken. Ik mag gewoon
niet meer bij mensen
thuiskomen, dus dan
houdt het wel op. Tot
mijn creatieve partner
Derk bedacht dat picknicken natuurlijk wel
kan! Ik had de picknick
wel als mogelijkheid op de website staan, maar
daar was tot nog toe niemand op af gekomen. De
wekelijkse advertentie in het plaatselijke (goed
gelezen!) blaadje werd gewijzigd. Ik heb het
minimum aantal personen verlaagd naar twee, en
een korting van 10% geboden, onder het motto:
alles is dicht, maar de natuur is open! Trek er met
vrienden en familie op uit, en ik kom je picknick
op de afgesproken plaats brengen.
Tot mijn verbazing werd ik in dezelfde week dat
de advertentie voor het eerst werd geplaatst,
meteen gebeld en werd er een picknick besteld.

Waar of ik het moest bezorgen? Nou gewoon in de
achtertuin, want de mensen vonden het wat gênant
om in deze rare tijden in het openbaar te gaan
picknicken. Ok, toen moest ik even snel schakelen,
want ik had helemaal geen picknickspullen in huis!
Gauw manden en een kleed gekocht, en het kon
beginnen. Het is een groot succes geworden en
regelmatig bellen er mensen voor een picknick of een
High Tea.

Foto: Alles was dicht, maar de natuur was open

HART ONDER DE RIEM
Mensen bellen niet alleen voor zichzelf maar ook voor
anderen. Zo belde er iemand uit Roosendaal. Haar
ouders waren 55 jaar getrouwd en normaal zouden ze
met het gezin uit eten gaan. Dat kon dus nu niet, en
met mijn High Tea voor twee personen werden ze blij
verrast. En zo heb ik meerdere mensen op afstand
kunnen helpen om hun naasten in deze moeilijke
periode een hart onder de riem te steken, een mooie
bijkomstigheid van mijn vak.

Fenikso 3/2020 | 8

Kon vi faras dum la koronvirusa tempo?
locaties, tegenwoordig hebben we een vaste
stek in het natuurvriendenhuis Krikkenhaar, met
een goed geoutilleerde en schone (!) keuken.
Daarnaast is het telkens weer een uitdaging om
alles wat ik van tevoren heb bedacht, ook
precies op tijd op alle tafels te krijgen. Dat lukt
bijvoorbeeld niet als het grote fornuis niet werkt.
En als de afwasmachine het niet doet, is
afwassen voor 50 man ook geen peulenschil.
Gelukkig heb ik goede hulp…

Foto: Een omeletje voor 50 man…

En kom ik er financieel nog een beetje uit? Tja. Ik
was natuurlijk nog maar net begonnen, dus het
was nog geen vetpot. En hoe leuk het ook is om al
die mensen te verblijden, echt lucratief is het niet
om een volledige High Tea voor twee mensen
voor te bereiden. Dus financieel gezien houdt het
niet over. Maar ik zie het als een investering in de
toekomst. Heel veel mensen hebben nu mijn
baksels geproefd en mijn kaartje gezien, en ik
hoop dat ze ook aan mij denken wanneer ze jarig
zijn en een groot feest geven. En het houdt mij aan
het werk, zodat ik niet in de gordijnen hoef te
klimmen van verveling…

ASPERGE-EXPRESS
Een andere link met Esperanto is het jaarlijkse
asperge-etentje dat ik altijd geef voor een groep
Esperantovrienden, waar ik al meer dan 30 jaar
mee bevriend ben. Ik kom uit het aspergegebied,
dus dan wordt er een volledig, door asperges
geïnspireerd menu geserveerd. Dit jaar dus niet.
Jammer. Maar je bent cateraar of je bent het niet.
Dus hebben Derk en ik op één dag iedereen (in
Groningen, Leiden, De Bilt, Nieuwegein en
Rosmalen) een aspergemenu bezorgd, inclusief
flesje wijn! Een geweldig succes en ontzettend
leuk om al die verbaasde gezichten te zien.
Zo blijft het leuk om zowel met koken als met
Esperanto bezig te zijn!

CURSUSWEEKENDEN
Koken en bakken was al een hobby en wat is dan
leuker dan de ene hobby combineren met de
andere?
Een aantal jaren geleden werd ik door Ineke
Emmelkamp gevraagd om samen met haar en
Arjen-Sjoerd de Vries de cursusweekenden voor
Esperanto Nederland te gaan organiseren, waarbij
ik verantwoordelijk werd voor de keuken. Daar
hoefde ik niet lang over na te denken, superleuk!
Maar het is heel anders koken voor zo'n grote
groep. Allereerst sta je niet in je eigen keuken, en is
het maar afwachten in wat voor keuken je terechtkomt. In het begin hadden we verschillende

Foto: Het corona-aspergemenu klaar voor vertrek
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Interview met onze bestuursvoorzitter
Het volgende artikel is integraal overgenomen uit
de nieuwsbrief "Thuis in Epe", nummer 1 - mei 2002.
Een blad over Nieuwkomers in de gemeente Epe.

Interview met
Saïd Mozafari Balouchi
Intervjuis: Astrid de la Fuente
Waar werk je nu en wat doe je daar?
Sinds 3 jaar ben ik voorzitter van Esperanto Nederland.
Dat is vrijwilligerswerk. Daarnaast werk ik betaald voor
de Wereld Esperanto Vereniging en voor de Wereld
Esperanto Jongeren Vereniging. Het werk is heel
divers.
Ik schrijf vertalingen, onderhoud contacten met andere
organisaties in Rotterdam en heb contacten met
klanten. Ook houd ik de administratie bij en doe ik een
beetje boekhouding. Daarnaast begeleid ik jongeren
en vrijwilligers.
Wat voor werk deed je voordat je naar Nederland
kwam?
Ik wilde eigenlijk graag geneeskunde studeren, maar
dat mocht niet van het regime. Ik heb 10 jaar lang
gewerkt als administrateur en boekhouder. Daarnaast
ben ik Perzische literatuur gaan studeren. De laatste 6
jaren in Iran was ik universitair docent Perzische taal en
literatuur. Verder ben ik al 35 jaar actief als Esperantist.
Hoe ben je aan dit werk gekomen?
Esperantisten zijn één grote familie. Toen ik in 2013
naar Nederland kwam heb ik direct contact
opgenomen met Esperantisten hier. Ik kon gelijk aan
de slag als vrijwilliger voor Esperanto Nederland. Eén
van de bestuursleden van Esperanto Nederland wist
dat de wereldvereniging in Rotterdam een
administrateur zocht. Ik ben er direct naartoe gegaan
en werd aangenomen. Dat was in 2018.
Wie of wat was belangrijk voor jou om aan deze
baan te komen?
De Nederlandse filosoof Spinoza is al sinds mijn jeugd
mijn grote held. Hij dacht vanuit het ‘al’ in plaats van
vanuit één richting of geloof. Ik respecteer alle religies
die mij respecteren en ik ben van geen enkele religie
een soldaat.
Een andere held van mij is Willem Drees (Nederlands

minister-president van 1948-1958, red.). Hij was
‘honora membro’ oftewel erelid van de WereldEsperantovereniging. Drees naast Spinoza: dat
maakt Nederland Nederland. Hier kan ik nog de
geur van democratie ruiken.
Welke steun of hulp heeft jou geholpen?
Lucrato en het Activerium hebben veel gedaan.
Met mijn leeftijd en vaardigheden bleek het
moeilijk om werk te vinden. Ik ben begonnen op
de boekenafdeling van de Kringloop Foenix in
Apeldoorn, 24 uur per week als participant. Het
was een gezellige baan en vooral: ik was daar
tussen duizenden boeken. De geur van boeken is
voor mij nostalgisch. Ik heb in Iran mijn 6000
boeken moeten achterlaten.
Wat betekent je huidige werk voor jou?
Dit is mijn droombaan. In dit werk komen mijn
filosofie, mijn hobby en mijn brood bij elkaar.
Welke eigenschappen en/of talenten hebben
jou geholpen om dit werk te vinden?
Idealisme, vasthoudendheid en ijver. Zonder
idealen kun je aan je leven geen zin geven. Een
leven voor jezelf alleen heeft geen zin. Esperanto
heeft een grote zin: het is een neutrale taal die een
instrument is voor begrip óver landsgrenzen en
culturen heen en dus mensen werkelijk kan
verbinden. Voor mij is dat een serieuze zaak. >
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Hoe zie je je professionele toekomst?
Het is belangrijk dat je in je nieuwe land werk vindt
dat je ook kúnt doen. Het liefst is dat dus iets wat
aansluit op je eigen vakgebied. Als Esperantist heb
ik altijd werk: ik kan altijd corrigeren, vertalen,
schrijven. Of ik er geld mee verdien is iets anders.
Geld staat voor mij op het tweede plan. Het nadeel
daarvan is een simpel, bijna arm leven. Tegelijk is
het mij genoeg als ik jou thee en koffie kan
aanbieden. Mijn idealen staan voorop. Die blijf ik op
mijn manier uitdragen. In het Esperanto hebben we
een gezegde: Eĉ guto malgrada konstante
frapante traboras ŝtonon granitan. Vrij vertaald:

Zelfs een kleine druppel kan een granieten steen
uithollen als hij deze maar voortdurend raakt. Ik ben
zo’n kleine druppel.
*Esperanto is een kunsttaal, speciaal ontworpen als
politiek neutrale internationale taal. De
Poolse taalkundige Ludoviko Lejzer Zamenhof
publiceerde in 1887 het eerste boek over deze
taal. Dat deed hij onder het pseudoniem Dr
Esperanto, ‘hij die hoopt’. De taal heeft een
eenvoudige grammatica en is betrekkelijk
gemakkelijk te leren.

Esperanto op tv
In het van BNNVARA programma "Per seconde wijzer" van 23 juni werd een vraag
gesteld over het Esperanto.

Negen stromingen. Ik
omschrijf ze. U zegt
welke stroming daarbij
hoort.

Wijdverbreid gebruik van
gemeenschappelijke
internationale taal:
Esperantisme. Esperanto.
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El la lokaj kluboj
Noord-Nederland
Novaĵoj el la kluba vivo

De Ineke Emmelkamp, prezidanto Esperanto
Noord-Nederland (lekanteto@planet.nl)
Niaj kutimaj klubkunvenoj kiuj okazas la
ĵaudvesperon ne povis okazi pro la koronviruso.
Nek nia kutima kunmanĝado ĉe la fino de la
jaro. Nek niaj someraj kaftrinkadoj. Ni planas
kunvenon la 20an de aŭgusto en la urbo
Leeuwarden. Nia gastiganto en Leeuwarden
ankoraŭ ne preparis programon, sed – se eblas
– ni vojaĝos al Frislando!
Feliĉe neniu el ni estis kaptita de tiu tutmonda
viruso.
Kion ni jes faris? Ni nun virtuale kunvenas. En la
komenco teknike estis kelkaj problemoj,
ekzemple dum la unua kunveno.
Kiu estas nia ‘sekreta’ sekvanto en la ekrano? Iu
ĉeestas sed eblis vidi nek aŭdi tiun personon.
Johan konkludis ke eble li dufoje malfermis la
ekranon. Unu el niaj membroj antaŭe diris ke ŝi
ne povis partopreni. Poste mi telefonis al ŝi por
iom rakonti pri niaj unuaj spertoj virtuale
kunveni. Jes, ŝi diris: mi aŭdis ĉion. Unue vi
parolis Esperanton kaj poste nur la nederlandan
lingvon! Kiu estis ŝi? Estis Wil! Nia sekreta
partopreninto, nia plej maljuna membro!
Mi vere admiris ŝin ke ŝi klopodis sekvi
niajn konversaciojn uzante tiun novan
teknikaĵon, sed mankis al ŝi mikrofonon kaj
kamaraon. Wil mendis ekzempleron. sed ĝi
devis veni el Ĉinio. Subite mi memoris ke mi
havas ekstran mikrofono kaj kamerao.
Mi donacas mian ilon al ŝi. Mi kontentis ke tiun
tagon mi havis bonan kialon forlasi mian domon
bicikle! Ekde tiam Wil partoprenas niajn
virtualajn kunsidojn. Nun ni ‘zumas’ ĉiun duan
ĵaŭdon. Ĉu vi foje deziras partopreni?

Boatekskurson

La 20an de aŭgusto ni planas iri al
Leeuwarden. Andries Hovinga nun estas
preparanta la programon. Ni faros
boatekskurson (ja, estas akvo en Frislando!),
lunĉos kune, kaj poste ni promentos tra la urbo,

vizitos muzeon kaj/aŭ butikumos. La kotizo estos
malalta. La klubo Esperanto Noord-Nederland
regalas vin (parte) pagante la boaton. Ĉu vi
deziras iri al Leeuwarden, la 20an de aŭgusto?

NGGE aktivas
Laborgrupon por kolekti vortojn
La antaŭan jaron nia komitatano ĉe ILEI
(instruistoj) proponis atenti la esprimojn en la
granda vortaro PIV, kiuj estu evitataj. Multaj
aŭtoroj tamen uzas ilin, evidente neniam ekhavis
la ideon kontroli la uzon en la vortaro. Ĉiam
eblas esti skeptike, ĉu la vortaro pravas, sed ĝi
almenau havas longan respektindan tradicion
(ekde 1934, kiam aperis la unua “Plena
Vortaro”).
Ni fondis etan laborgrupon por kolekti kaj >
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komenti la ne-bonvenajn vortojn. Same pri
esprimoj, kies uzo jam malmoderniĝis:
ili “arka(ik)iĝis”. Ekestis du listoj, unu kun la pli
oftaj, unu pri la pli fake limigitaj vortoj. Se vin

interesas kontribui (ne kreante novajn evitendaĵojn, sed provgustumante la jam publikigitajn),
bv kontakti la komisionon pri EVI-ARK.
Rob Moerbeek (moerbeekr@gmail.com)

Amsterdamo Rondo
Raporta pri la kunveno.
La Amsterdama Rondo kunvenis ne en
februaro (pro la ŝtormo), sed jes en marto, kiam
la publikaj ejoj ankoraŭ estis malfermitaj.
Saskia Veen prelegis en De Koopermoolen pri
la harpo kaj aŭdigis la belegan sonon de tiu
muzikinstrumento. Ni tre ŝatis tion. Nur kelkajn
tagojn poste, oni fermis la publikajn ejojn kaj
ankaŭ konsilis ne uzi la publikan transporton
se ne necese. Tial en aprilo, je la unua Paskotago, ni unuafoje kunvenis per Zoom (oni
cetere ankaŭ ne povis iri al preĝejo aŭ alia
publika kunvenejo). Zoom estas programo
kiun oni povas uzi por interparoli kaj vidi unu la
alian. Estis Peter Ebenau kiu sugestis tiun
eblecon kaj organizis la kunvenon per
interreto. Pro la diskonigo de la kunveno,
ankaŭ partoprenis nekonataj al ni
geesperantistoj en plej diversaj landoj. Tio
estas vere internacia kunveno! Oni parolis pri
teksto el UNESKO Kuriero 2019, elŝutebla ĉe
UEA, pri Havano 500-jara.

En la 19a de aprilo, Klara Ertl prezentis sian
prelegon pri pedofilio el psikologia vidpunkto.
Estis tre interese kaj ankaŭ ĉi foje tre diversaj
homoj partoprenis. En la 12a de majo Leston Buell
gvidis la diskutadon pri la kronvirusa pandemio
kaj tiucele li preparis demandaron kiu funkciis tre
bone por paroligi la ĉeestantojn, i.a. el Britio,
Francio, Pollando, Hungario, Brazilo. La saman
recepton, nome demandaron, Bert de Wit uzis por
la junia kunveno. Ĉifoje oni diskutis pri dietoj. Kio
estas dieto, kiu jam sekvis dieton kaj kial kaj kion
oni opinias pri diversaj dietoj.
La kunveno okazis ankaŭ per zuma konekto, ĉar la
kutima kunvenejo ankoraŭ ne estis
“kronvirusadaptita”. Eble en la venonta tempo ni
ankoraŭfoje devos uzi la zuman konekton por
ebligi kontaktojn. Ĉiukaze estis interese konstati
kiom diversa estis la ĉeestantaro!
Bert de Wit

Videoblogoj de Federico Gobbo
Du spektindaj videoserioj de Prof. Federico Gobbo:
Mirinda kovimkriza aventuro! Ekde la komenco en
marto de la koronvirusa kvaranteno en Nederlando
Prof. Federico Gobbo el Amsterdamo subtenis nin per
preskaŭ ĉiutaga elsendo de videoblogo. Vi povas
spekti la tutan serion (64 epizodoj) ĉe
http://bit.ly/kronvirustempevivi en Jutubo.
Zamenhofaj meditoj - Federico Gobbo invitas vin
ĉiutage mediti kune kun li per la vortoj de Zamenhof,
en lia Patreon-a paĝo: https://patreon.com/zamenmed.
Li planas elsendi 366 meditojn, po unu tage dum unu
tuta jaro. La lastaj filmetoj estos je dispono nur por subtenantoj, sed ĉiuj filmetoj kiuj publikiĝis
antaŭ 3 tagoj estos je ĉies dispono!
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Redaktoroj
Even voorstellen

Redacteur FoppeKlaas Hovinga
Andries Hovinga (1969) en Foppe-Klaas
Hovinga (1971) hebben per juni de redactie
van Frank van Hertrooij en Marc Konijnenberg
overgenomen. Foppe-Klaas stelt zich hier voor.

In 2007 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met
het Esperanto. Ik werkte bij Atos Origin (nu Atos)
en bezocht regelmatig avondbijeenkomsten.
Naast vakinhoudelijke bijeenkomsen over
projectmanagement en beheer waren er ook meer
algemene bijeenkomsten, zoals een avond met
Eckart Wintzen, oprichter van het bedrijf en een
zeer inspirend persoon, en een avond met diverse
sessies.
Op een van deze avonden hield Sylvain Lelarge,
echtgenoot van Katalin Kovats, een sessie over
het Esperanto. Hij wees met zijn wijsvinger naar
beneden, “as”, en wij deden hem allemaal na.
Duim naar achteren, “is”, wijzen naar voren. “os”,
vinger omhoog “us”, krachtig met de rechter vuist
in de linkerhand slaan “U!”. Na 10 minuten
vertelde Sylvain dat we nu alle werkwoordsvormen van het Esperanto kenden. Dit vond ik
prachtig! Toevallig vond ik in een boekenkastje in
mijn studentenkamer een Prisma Esperanto
woordenboek. Ooit gekocht omdat ik dacht dat
het een soort van Spaans was. Die nam ik op een
zonnige dag mee de Holterberg op. Ik las de
basisregels door leerde de eerste woorden
Esperanto. Op Lernu.net deed ik enkele
cursussen.

Ik begon pas weer meer met Esperanto te doen,
toen Andries bestuurslid werd van Esperanto
Nederland en hij er bij mij op aandrong om naar
de Esperanto cursus in Krikkenhaar te gaan. En
per toeval kwam een ander bestuurslid, Pieter
Engwirda, bij mij in de wijk wonen. Wij bespraken
de mogelijkheden met het Esperanto en maakten
elkaar enthousiast. Ik heb mij nu aangemeld als
redacteur, om op deze manier mensen de mooie
kanten van het Esperanto te laten beleven en zelf
de mensen en de activiteiten beter te leren
kennen. Ook zal ik nu zelf meer actief met de taal
bezig kunnen. Ik ben niet zo’n reiziger. Oefening
baart kunst en die oefening heb ik wel nodig om
het Esperanto beter onder de knie te krijgen. Tot
slot, ik ben getrouwd en we wonen sinds 3 jaar in
het mooie Zutphen.
In het volgende nummer stelt Andries zichzelf
voor.

Ik ging naar opendagen van de UEA in Rotterdam,
maar verder deed ik niet zo veel met het
Esperanto. Eigenlijk alleen passief. Toen ik
webredacteur van de R.K.kerk van Olst, Wijhe en
Deventer werd, bleef er voor het Esperanto weinig
tijd meer over.
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Vortserĉenigmo
La temo de la enigmo de ĉi tiu eldono estas someraj tagoj.
Solvu ĉi tiun enigmon per forstrekado de ĉiuj vortoj el la listo sube. La restontaj literoj
kune formos frazon.
Kreita de Frank van Hertrooij

Akvo
Bantuko
Birdeto
Bela
Blua
Boato
Dometo
Fajro
Familio
Fiŝkapti
Fiŝo

Floroj
Gitaro
Hamako
Herbejo
Kano
Koto
Kuloj
Lago
Libro
Malseka
Naĝi

Nimfeo
Pigrumi
Pikniko
Plonĝi
Ranidoj
Rosti
Sablokastelo
Spirtubo
Sunbrilo
Sunkremo

Vespo

Solvo de la lasta vortserĉenigmo:
"Kiom da belaj birdoj vi kalkulos en via ĝardeno?"
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Solidareco inter homoj gravas
Black Lives Matter
Na de dood van George Floyd was het
onrustig in de wereld. Overal gingen mensen
de straat op om hun solidariteit te tonen met
de zwarte bevolking en te protesteren tegen
politiegeweld en ethnisch profileren.

Multaj homoj montris sian solidarecon kun la
mortigito. Ankaŭ en Nederlando okazis
manifestacioj, en diversaj urboj ankaŭ
esperantistoj partoprenis ilin.
Black Lives Matter manifestacio en
Leeuwarden, la 13an de junio:

Enquête over de
toekomst
La Unuiĝintaj Nacioj (UN) festas sian 75-an
jariĝon en periodo de grandaj defioj,
inkluzive de la plej malbona tutmonda
sano-krizo en sia historio. Ĉu ĝi
alproksimigos la homojn? Aŭ ĉu ĝi
kondukos al pli grandaj dividiĝoj kaj
malfido? Niaj opinioj povas fari diferencon.
La eksa prezidanto de UEA, Renato
Corsetti, petas la esperantistojn plenumi la
enketilon.

Enquête over de toekomst
Een mooi succes van UEA.
De Verenigde Naties gebruiken nu ook
Esperanto in een enquête over de
toekomst van de Verenigde Naties (VN).
Het invullen kost maar een paar minuten!
De enquête vind je op:
https://un75.online/?lang=epo

Enketilo pri la estonteco
Bela sukceso de UEA. Unuiĝintaj Nacioj
uzas Esperanton por enketilo pri la
estonteco de la Unuiĝintaj Nacioj.
https://un75.online/?lang=epo
Nun estas nia morala devo diri al ili,
kion ni pensas pri la mondo, pri UN kaj pri
la dezirinda lingva politiko de UN mem.
Bonvolu reagi amase. Niaj respondoj rekte
atingos UN-on.

Bildoj de Andries Hovinga

Renato Corsetti
(renato.corsetti@gmail.com)
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Revuo-interŝanĝo
de Alfonso Pijnacker

Alfonso ricevis diversajn numerojn de gazetoj kaj legis ilin. La plej legindajn artikolojn li selektis por
vi. Se vi interesiĝas pri tiuj ĉi artikoloj aŭ gazetoj, reagu al lia retpoŝtadreso: a.pijnacker@simpc.nl kaj
li sendos ĝin al vi. Ĉi-foje li ankaŭ havas libron, kiun li volas fordonaci.

Komence mi diru ke la libro “Historio de la Akademio de Esperanto” iris laŭ estrara decido al Gerrit
Berverling kun peto ke li verku recenzon pri tiu libro. Bona decido pri kio la membroj kontentas, mi
supozas. Por aliaj mi ankoraŭ havas la libron “Ĉiutaga vivo tra la Mondo”, verkita de diversaj aŭtoroj kaj
eldonita de Eldonejo Horizonto. Kiam estas pliaj petoj necesas loterio.
Kaj nun la revuoj kiujn mi havas por vi. Bedaŭrinde mi rakontu ke mi ricevis malmultajn. Jes, fidele tiu UEArevuo “Esperanto” alvenas, sed ne pro interŝanĝo sed pro mia propra abono. Mi celas ricevi interŝanĝe.
Nia asocio sendas nian revuon “Fenikso” al 20 eksterlandaj redakcioj sed ni re-ricevas nur tiujn kiujn mi
priskribas en tiu ĉi rubriko. Nu, legu pri jenaj:
Esperanto, numeroj 1344, 1345, 1346.
En 1344 mi legis ke estis komuna staĝo de koreaj kaj tajvanaj esperantistoj. Bona afero tiu kultura
interŝanĝo. Cetere granda artikolo pri la Goma Esperanto-Klubo. Ja, Afriko brilas. Mi eĉ rete ricevis de
Augustin Kakozwa jarraporton pri “Asocio Nova Familio”. Tiu ĉi esperantista asocio helpas georfojn kaj,
kompreneble, estas monbezono.
En 1345 Kakozwa metis leteron pri sia agado sed mi mem havas iom da dubo ĉar ja en Goma estas alia
samspeca agado, nome “Solidareco Bona Volo”. En ambaŭ asocioj cirkulas la nomo Bakker. Tamen plej
grava en tiu ĉi numero estas granda artikolo pri Hector Hodler.
En 1346 certe ne povis manki artikoloj pri La Viruso. Do vi povas legi pri la montreala kongreso kaj la
situacio en Afriko. Jes ja, ankaŭ pri la lingvo-diskuto: ĉu estas kronviruso aŭ korona viruso? Nu, en tia
problemo Rob Moerbeek ĉiam scias konsili.
Sennaciulo, numeroj 1375/1376, 1377/1378.
Sennaciulo ĉiam enhavas interesajn (politikajn) artikolojn. En 1375/1376 ne nur pri Turkio, Kurdio kaj Sirio.
sed ankaŭ pere de artikolo de la nelacigebla HORI Jasuo pri de- kaj surtroniĝo en Japanio.
En 1377/1378 kunvenas ĉiuj grandaj mondoproblemoj. Do estas tempo ke vi lernu pri kolapsologio. La
nuntempa (okcidenta) vivmaniero ŝajnas, montriĝas ne-eltenebla kaj ni baldaŭ elektu el du solvoj: rigore
ŝanĝi aŭ perforte ĝismorte defendi.
La Revuo Orienta, numeroj 1172, 1173.
Kiel antaŭe dirite, grandparte ne en Esperanto. En 1172 prezentis sin Josef Kriz el Ĉeĥio. Strange, en tiu ĉi
tempo en kiu estas protestoj kontraŭ rasismo kaj polico-perforto mi legas pri rasistaj grupoj en Japanio
kiuj minacas Koreanojn. En 1173 prezentis sin Martine Demouy el Francio. Interesa estas artikoleto pri
vespertoj. Ekzistas pluraj specioj el kiuj la Fluganta Vulpo en Aŭstralio estas la plej granda sur nia planedo,
kun du-metra longeco de la malfermitaj flugiloj.
Nova Irlanda Esperantisto, numero 155.
12 paĝa en A5-formato. En ĝi precipe movadaj novaĵoj , i.a. pri Lernu.net, Aktivulo.net, Eŭropa Bulteno en
la reto, AMO-programo, Filatelio ktp.
Rete mi ricevis: - Esperanto- mono, Turka Stelo kaj Irana Esperantisto.
Nu, ankaŭ vi povus senpage legi tiujn tri se vi posedas komputilon.
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Institucio Hodler ‘68

Nova estraro de Institucio Hodler '68
la Estraro de UEA en marto 2020 renovigis la estraron de Institucio Hodler '68. En ĝi nun troviĝas: sino Ans Bakker-ten Hagen, Nederlando (prezidanto); s-ino Loes Demmendaal, Nederlando
(sekretario); s-ro Bert de Wit, Nederlando; kaj s-ro Rakoen Maertens, Belgio.

Ni estas mono kaj ni estas movo

Kvankam ĉiu idealista movado, kiel la Esperantomovado, vivas ĉefe per ideoj kaj per amo al tiuj
ideoj, iu devas fari ion por ke tiuj ideoj konkretiĝu,
por ke de idealo oni iru al realo.
Kaj aliflanke, kiel asertas proverbo, “amo faras ion,
mono ĉion”.
Pri tio bone konsciis Hector Hodler, la juna sviso kiu
komence de la pasinta jarcento fondis Universalan
Esperanto-Asocion (UEA), al kiu li postlasis grandan
heredaĵon ne nur spiritan.
Pri tio bone konsciis la Komitato de UEA, kiu starigis
sendependan institucion je la nomo de Hector
Hodler, kies celo estas financado de promesplenaj
poresperantaj agadoj.
Institucio Hodler ‘68, mallonge IH’68, estas notarie
registrita instanco en Nederlando, kiu rajtas kolekti
monon kaj doni subvenciojn per la rento. La
kapitalo restas netuŝata. Tiel IH’68 daure povas
kunhelpi movi projektojn al konkretiĝo.

D.m.ĝ.d: Ans Bakker, Loes Demmendaal,
Rakoen Maertens kaj Bert de Wit

Nova estraro por institucio hodler’68

Fine de aprilo la kandidatoj por la nova estrarperiodo
de IH’68 ricevis la aprobon de la UEA-estraro pri la
propono kiun faris al ĝi la malnovaj IH’68 estraranoj.
Tio signifas ke nun estras IH’68: s-ro Bert de Wit,
membro; s-ro Rakoen Maertens *), membro; s-ino
Loes Demmendaal, sekretario kaj s-ino Ans BakkerNi ne estas poetoj
ten Hagen, prezidanto.
Bonŝance, ĉar sonetoj kaj investoj sekvas tute aliajn
Gravan asiston donas s-ro Pasquale Zapelli, kiu
rim-skemojn. La estraro de IH’68 konsistas
prizorgas la administradon. La ĝenerala direktoro de
el homoj realismaj kaj konkretaj, venantaj el la
UEA peras subvencipetojn, venintaj al la C.O. de UEA,
movado, spertaj pri financoj kaj administrado kaj
konsilas, donas necesajn informojn el UEA ktp.
samtempe pri la movado kaj pri la mondo.
*) Rakoen estas nepo de Grégoire Maertens, kiu
Substantivoj “stabileco” kaj “serioza” estas karaj al
konscie kaj amike prezidis la Institucion dum multaj
la membroj de la estraro.
jaroj pro kio IH’68 igis lin Honora Prezidanto.
IH’68 unuavice rigardas la financajn bezonojn de
UEA. Estante memstara institucio ĝi - historie servas unuavice la Esperanto-movadon. Ties
reprezentanto estas UEA. Laŭ la statuto la estraro de
UEA nomumas la konsiston de la estraro de IH’68.
Bona praktiko estas ke la aganta estraro proponas
membrojn por nova funkci-periodo.
Cetere UEA havas taskon kiam IH’68 volas ŝanĝi ion
el la Statuto. Tion la estraro de UEA aprobu antaŭ ol
oni povas realigi tiu(j)n ŝanĝo(j)n.

Iom pri subvencioj
Institucio Hodler ‘68 (1968-10-28) en la unuaj dek
jaroj subvenciis rondcifere
100.000 nederlandajn guldenojn.
Ĝi helpis i.a.:
nepagipovajn esperantistojn membriĝi al UEA
(Fondaĵo Canuto);
la Akademion de Esperanto eldoni siajn
eldonaĵojn; >
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Alvokoj
KIEL VI FARTAS?

Alvoko por konigi viajn spertojn dum la
kronvirusa kvaranteno en Fenikso.

Dum la kronvirusa tempo unu persono spertas
timegon kaj solecon kaj la alia nur spertas pacon
kaj kunecon. Kiel povas esti ke homoj spertas tiun
ĉi krizon tiel malsame (el NRC)? La kronviruso
instruas al ni stariĝi. “Unu monaton jare
enŝlosiĝo? Agrablege!” (el AD).
Sed vi, kiel vi fartas? 53 % de la membroj de
Esperanto Nederland aĝas pli ol 70 jaroj, por kiuj COVID-19 estas pli granda risko. Kiel la kronvirusa fermo
influas vin? Ĉu vi iras eksteren? Kiel vi bontenas kontakton kun viaj amikoj kaj konatoj? Ĉu vi zorgas, kaj pri
kiu(j)? Ni petas al vi kundividi vian sperton dum la kronvirusa fermo kun ni en nia revuo Fenikso. Sendu
retpoŝton kun via sperto al redakcio@esperanto-nederland.nl. Ensendaĵojn, kiujn ni ricevos antaŭ 1a de
aŭgusto, ni ankoraŭ publikigos en la venonta numero de Fenikso.
Atentu: Fenikso estos ankaŭ publikigita en la retejo de Esperanto Nederland.
NRC: NRC Vandaag de dimanĉo 14 de junio).
AD: la artikolo de Nicole Roelands 22-05-20 en la AD).

Daŭrigo de: Nova estraro de Institucio Hodler '68

plurajn projektojn en Afriko kaj Azio;
plurajn projektojn rilatantajn al faka aplikado de
Esperanto;
la Eŭropan Esperanto-Centron en Bruselo
informi pri la internacia lingvo eŭropajn
parlamentanojn kaj funkciulojn;
la portugalan kaj la kanadan Esperantoasociojn, kastoran klubon, Skoltan EsperantoLigon, kastelon Grésillon, Internacian Ligon de
Esperanto-Instruistoj, Ornitologian Rondon
Esperantlingvan, la junularan kulturdomon en
Varsovio, kaj tiel plu, kaj tiel plu...
Ni ne emas noti ĉiujn subvenciojn dum la preskaŭ
52 jaroj de “nia” ekzisto.
Aktualaj financaj subtenoj, en la pasintaj tri jaroj,
estis:
€ 3.000 kaj € 5.000 al Fondaĵo Canuto; € 5.000 al
TEJO, por trejnseminario kaj partoprenigo de
aktivaj afrikaj esperantistoj (loĝantaj en Afriko, kun
aparta atento pri partoprenigo de virinoj) al la afrika
IJK; € 2.000 por produktado de varbofilmo, cele al
akiro de sufiĉe da financoj por realigi
teatran/televidan filmon pri Zamenhof; entute

€ 10.000 por UEA en la jaro 2018 por Fondaĵo
Canuto, Oficejo Afrika Komisiono, 9-a TAKE kaj
kunordiganto de subvencipetoj; € 3.000 por
voluntuloj de UEA de ekster EU; € 1.000 por la
programo de la 101-a UK; € 500 por nova eldono
de “La Danĝera Lingvo”; € 358 favore al eldono
de pola Esperanto-lernolibro laŭ aktuala metodo.
Financa subteno al la institucio ĉiam bonvenas:
per la banko ING NL80 INGB 00016875 44 au per
la UEA-konto ihod-h.
Se vi interesiĝas helpi la movadon finance pere
de IH'68 per heredaĵoj kaj se vi bezonas pliajn
informojn, bonvolu skribi al ĝia estraro per la
retadresoj en la retejo de UEA:
https://uea.org/asocio/komisionoj/institucio_hodl
er.
La estraro de IH’68 avertas: pro la aktuala financa
situacio de UEA plej verŝajne IH’68 ne trovos la
eblon agnoski financan subtenon al
subvencipetoj, kiuj ne rekte rilatas la funkciadon
de UEA.
Ans Bakker-ten Hagen
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Kalendaro
53-a Virtuala EsperantoKonferenco ILEI kun nomo
'VEKI'
Neniu fizika kunveno okazos en julio en Kebekurbo,
Kanado. Nun ni povas anonci al vi, ke ILEI lanĉos la
53-an Virtualan Esperanto-Konferencon ILEI kun
nomo VEKI, en la sama semajno, de la 25-a ĝis la
31-a de julio 2020. Do provu trovi agrablan lokon
kun bona retkonekto, komfortan seĝon, iom da
manĝaĵoj kaj trinkaĵoj; dum sep tagoj okazos
prelegoj, debatoj, babiladoj, jogaj kursoj, koncertoj
kaj aliaj eventoj, per reta konekto, kiu ebligas
diskutojn kaj intervenojn.
La programo aperos post diversaj esploroj survojaj.
Estos ankaŭ senprogramaj paŭzoj, kiuj povos esti

koridoraj babiladoj, ĉar ni havos la retkanalon 24
horojn tage dum sep tagoj. Regule la estraro de
ILEI eldonos anoncojn en ĉi tiu retejo
www.ilei.info. Bonvolu viziti ĝin.
Ni petas vin eviti okazigon de aliaj retaj eventoj
dum tiuj sep tagoj! Por anonci iun kontribuon al la
programo de VEKI, bonvole skribu al Mireille
Grosjean <ilei.prezidanto@gmail.com>.
Por pliaj informoj, vidu: https://www.ilei.info

Iru al: https://uea.facila.org

Festa semajno por infanoj kaj
familioj en Francujo

DRONGO talenfestival | 2-3 oktober 2020
Esperanto Nederland doet dit jaar zelf niet mee aan
het DRONGO talenfestival.

Het DRONGO talenfestival is een jaarlijks
tweedaags gratis festival over de impact van taal.
Dit jaar heeft het festival een hybride karakter: een
offline programma dat wordt gelivestreamd, en een
online programma. Het festival biedt ook op deze
manier een informatief en interactief programma.

Kulturdomo de Esperanto,
Kastelo Greziljono organizas la
10-an Festan Semajnon por
infanoj, adoleskantoj, junuloj,
familioj kaj geavoj de lundo la
17-an de aŭgusto ĉ. 18h ĝis
ĵaŭdo la 27-an de aŭgusto 2020
tagmeze. Ludoj, banado,
manlaboroj, sporto, muziko,
kantado kaj E-kursoj
Por pliaj informoj, vidu:
https://tinyurl.com/yalgyzty
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MONDAFEST' 2020
La Monda Festivalo de Esperanto
20 junio - 20 septembro
“UN 75-jara: Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta
mondo”

En la mondon venis nova evento: la Monda Festivalo de
Esperanto aŭ MondaFest’ 2020 estas respondo de la Esperantokomunumo al la zorgiga kaj pensiga momento travivata de la
socio: ĝi estas nia komuna mesaĝo de kuraĝo kaj espero al la tuta
homaro kaj havas kiel ĉefan temon “UN 75-jara: Dialogo kaj
interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”.
Ĉiuj estas bonvenaj spekti ĝin laŭ la suba programo kaj per la jenaj
rimedoj: rekte en la retejo MondaFest.net kaj en la spacoj de UEA
ĉe Facebook kaj YouTube.

De la 11a de julio okazos interalie:
11/jul-18/jul - La 76-a Internacia Junulara Kongreso (IJK)
18/jul-26/jul - SES kaj SEP - Somera Esperanto-Studado kaj Somera
Esperanto-Programado
25/jul-31/jul - Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI (VEKI)
01 - 08/aŭg - MondaFest' 2020: Virtuala Kongreso de Esperanto
09/aŭg
- MondaFest' 2020: Internacia Tago de la Indiĝenaj
Popoloj de la Mondo
15/aŭg
- Paralela Universo (virtualaj aŭ surlokaj renkontiĝoj)
20/aŭg-20/sep - MondaFest' 2020: Tutmonda Arbo-plantado
12/sep
- 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj (sendu
kontribuojn ĝis la 15-a de aŭgusto!)
19/sep
- MondaFest' 2020: Tago de Veteranoj (provizore)
20/sep
- MondaFest' 2020: Printempa Inaŭguro
Ligiloj:
https://mondafest.net
https://www.facebook.com/universala.esperanto.asocio
https://www.youtube.com/user/UEAviva

Esperanto Wereldfestival

Op dit moment is het Esperanto Wereldfestival volop aan de gang.
U kunt dit vanuit huis bijwonen,
vanaf de website MondaFest.net
of vanuit Facebook en Youtube.
Bepaalde evenementen zijn gratis,
voor andere dien je toegang te
betalen. Op deze pagina vindt u
enige informatie over de
activiteiten en de links naar meer
informatie. Het programma wordt
continu aangevuld.
Voor de meest actuele informatie
ga naar:
eventaservo.org/e/mondafest2020

Fonto: https://eventaservo.org/e/mondafest2020
Per la lasta ligilo vi ĉiam trovos la plej ĝisdatan liston da eventoj.
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Recenzo de libro
Historio de la Akademio de Esperanto
Recenzisto Gerrit Berveling
Estas tre ampleksa libro de 314 paĝoj, kiu nepre
postulis multe da laboro. Grandparte oni povas
esti kontenta pri la rezulto, sed tamen kelkaj
sufiĉe gravaj aferoj miaopinie meritus ĝustigon,
okaze de eventuala dua eldono – eble rete.
Enestas krom la 30 etaj fotoj kovrilpaĝe kun
entute 22 paĝoj (en grupoj de po 4 kaj unu grupo
de 6 paĝoj) kun entute 356 portretoj de
Akademianoj kaj iom da aliaj ilustraĵoj. Malpli
agrable impresas la portreto de la aŭtoro
dorsflanke, kiu ŝajne provas roli kiel filmstelulo.
Kun tre granda plezuro mi tralegis la priskribon
pri la plej frua periodo de nia lingvo – la 1an
Ĉapitron PRAHISTORIO, daŭre memorante pri Ito
Kanzi kaj niaj leterinterŝanĝoj ktp. Sed la detalojn
de la tiel nomata “subtera eldono” de la Unua
Libro de Esperanto ŝajne s-ro Minnaja ne konas.
Ito Kanzi ja malkovris, ke Zamenhof preterpasis la
tiuepokan ŝtatan cenzuron per aperigado de
ekstercenzura ekstra serio da “Unuaj Libroj” por
dissendado kaj varbado de novaj esperantistoj.
Ekde la 2a ĉapitro sekvas diversĉapitre la efektiva
Historio de la Akademio de Esperanto.
En paĝo 161 estis Balotoj por la Akademio, ĉe kio
oni elektis ankaŭ min, sed mi ne sukcesas trovi
datojn de tiu elekto. Efektive tio estas klara
punkto de kritiko al la libro: ke ege malfacile oni
povas retrovi ekzaktajn datojn.
Tre mirigas min, ke la redaktoro ja kunmetis kaj
eĉ sciis eldonigi tre belstile faritan impresan
libregon, sed ke li tion samtempe miasente tre
malplivalorigas per daŭra kaj sistema selektado
de la efektive okazinta historio de Esperanto. En
la BIBLIOGRAFIO la eldonojn de sia skolo Carlo
Minnaja komplete mencias kaj Fonto, kiu ja estas
nialingve la plej ampleksa revuo, nur iom pretere
menciiĝas. En la INDEKSO DE GAZETOJ,
REVUOJ, PERIODAĴOJ – por mi tute ne
kompreneble: Dia Regno (kristana revuo

de post 1911) entute ne estas menciita – sed Espero
Katolika (katolika
revuo de post
1910) JA estas
menciita!
Same mi miras pri
EVA (Esperantista Verkista Asocio)
kiu en la INDEKSO
DE TEMOJ efektive mankas, kvankam laŭ la indekso
ĝi devas esti trovebla je paĝo 200; tie tamen oni nur
trovas ĝian ne-plu-ekzistadon! EVA estis fondita en
1981 en Budapeŝto dum la UK kun prezidantoTibor
Sekelj. 9 dec. 1996 mortis Dr Willem Verloren van
Themaat, longtempa sekretario de EVA, sed ĉi-libre
li mankas eĉ laŭ nomo, sed ne lia posteulo
Spomenka Ŝtimec.
En la INDEKSO DE VERKOJ ĉe la antologioj mankas
la plej ampleksa, kiu ekzistas en Esperanto: mia
propra ANTOLOGIO LATINA – 5 volumoj. Kiel eblas?
En la INDEKSO DE ELDONEJOJ je mia miro mankas
ankaŭ mia eldonejo VOKO (Voĉoj Kristanaj; VoKoserio), kvankam entute tie aperis 61 titoloj sur centoj
da paĝoj. Por fini: ĉe mia nomo staras la indiko, ke
mi estas “reformacia pastoro” – sed tio nenion
signifas. Remonstranta pastoro mi ja estas.
Entute: kiel dirite, bone ke ĝi ekzistas, sed
bedaŭrinde kun tro da eraroj aŭ mankoj.
Bibliografiaj datumoj

Titelo:
Historio de la Akademio de Esperanto
Aŭtoro:
Carlo Minnaja
Eldonisto: Itala Esperanto-Federacio, 2018
ISBN:
8896582237, 9788896582237
Paĝoj:
314
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Alvokoj
Oproep voor bijdragen
Elk lid van Esperanto Nederland houdt zich op zijn
of haar eigen manier bezig met het Esperanto. De
een is bezig met de taal, de grammatica. Een ander
leest of schrijft artikelen op Facebook of op andere
sociale media. Sommigen schrijven of vertalen
verhalen, boeken of gedichten of voegen
ondertiteling in het Esperanto toe aan video’s. En
velen ontmoeten andere Esperantisten op
bijeenkomsten hier of in het buitenland of
onderhouden contacten per e-mail.
Hierbij doen we een oproep aan u om uw ervaringen
en ideeën met ons te delen. Waar houdt u zich mee
bezig? Wat heeft u op Facebook of elders gelezen
wat u aan het denken zette of u raakte? Uw verhalen
zijn meer dan welkom, zowel in het Esperanto als in

het Nederlands. Kunnen we het in het komende
nummer niet plaatsen, dan nemen we het op in een
volgend nummer. Grammaticale fouten corrigeren
we. Inkorten en andere aanpassingen doen we
alleen in goed overleg met u.
Stuurt u ook foto’s of tekeningen mee. Het oog wil
ook wat. Let er op dat er geen auteursrecht en
copyright op zit.
Stuur uw bijdragen op naar:
redakcio@esperanto-nederland.nl.
En tot slot, heeft u iets dat u wilt delen, maar vindt u
het lastig dit op papier te krijgen? Dan kunnen we
ook een gesprek hebben en schrijven wij het voor u.

Senpaga
Libroj
Regule mi ricevas skatolon kun libroj. Onklo,
patrino aŭ kuzo mortis kaj la parenco trovas
diversajn librojn en Esperanto. Kion fari? Multaj
homoj ne ŝatas forĵeti ilin kaj la parenco trovas min
en la retejo de Esperanto Nederland.
Jen: nova aro de malnovaj esperanto-libroj. Post la
ricevo mi kontrolas la enhavon. Ŝiritajn,
malbonodorajn kaj malinteresajn librojn mi ĵetas
en la rubujon. Sed ofte restas pluraj libroj kiuj
povas esti interesaj por aliaj homoj.
Jen mia ideo. Mi aldonas liston de tiuj libroj kaj vi
povas mendi ĉe mi kiu(j)n libro(j)n vi deziras ricevi.
Vi pagos nur la sendokostojn. Atentu: sendokostoj
al eksterlando estas altaj!
Jen mia listo:
1. Ŝanco por feliĉo de Phil Bosmans, Movado sen
Nomo. Kun mallongaj tekstoj. 93 paĝoj
2. Kalevala – Finna epopeo, 392 paĝoj
3. La hirundlibro de Ernst Toller, verkita en 1921.
64 paĝoj
Hirundoj konstruas neston en malliberejo.
Ĝi ne estas havebla ĉe la libroservo de UEA.
https://www.globalinfo.nl/Recensiesenzo/zwaluwen-aan-de-macht

4.

En Fremda Urbo, verkita de Arvo Valton en
1987, traduko el la estona lingvo. 260 paĝoj.
5. Bronza Tigro de Go Mojŭo, el 1985. Historia
dramo kvinakta, 122 paĝoj
6. Rakontoj pri Afanti, Ĉinaj popolaj rakontoj, 71
paĝoj
7. Kaj pluraj aliaj etaj libretoj kun ĉinaj rakontoj.
Se mi ricevas pli ol unu peto por la sama libro, mi
elektas al kiu mi sendas ĝin. Ne eblas fari
proteston kontraŭ tio.
Salutojn, Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl
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Felietono
Roterdamo 2020
Naŭdek unu tagoj pasis de tiu damna pandemio
kaj mi ankoraŭ restis kvarantene en mia ĉambro.
Pro troa enuo mi iris en la kelon por iom umi kun la
malnovaj, preskaŭ forlasitaj kaj forgesitaj,
diversspecaj aĵoj. Tiuj aĵoj estis tie stakigitaj jam de
kvar generacioj de nia familio. Neniu el ni trovis
iam emon aŭ tempon ĵeti rigardon al ili. Se oni
enuas ĉien oni sinuas.

Kaj ri hezitis diri al kie. Sed mi ne hezitis demandi
rin:
- Saluton al vi, sed kiel vi scias mian nomon?
Ri: Mi konas vin, sed unue permesu al mi prezenti
min mem: Mi estas FB 12 951 487 222 sed
mallonge vi povas nomi min FB...222 aŭ eĉ pli
intime nur Fobo ĉar momente neniu alia krom vi kaj
mi estas ĉi tie kaj tiu mallongigo konfuzas neniun.

Mi estis movanta malnovan pezan ŝrankon, kiam
mi subite rimarkis malantaŭ ĝi lukon kiun neniu
jam vidis aŭ iu iam kovris ĝin intence. Scivoleme
mi enigis mian kapon en ĝin. Ankoraŭ vidinte
nenion, subite entiris min ia forto kiel gravito. Mi
rimarkis ke mi moviĝas tro rapide en la direkto de
la luka fundo. Rapide? Jes rapide. Sed kiom? Mi
dirus ke la rapideco vere ne estas priskribebla. Se
oni volas havi imagon, mi dirus ke mi moviĝis pli
rapide ol la lumo. Jes, jes, mi scias ke laŭ la nunaj
sciencoj tio ne eblas. Sed mi diris ke ĝi ne estas
priskribebla per Terlingvaj vortoj. Kaj en tiu
rapideco, mi sentis nenian timon aŭ danĝeron.

Mi: Ĉu krom vi kaj mi ekzistas pliaj homoj ĉi tie.
Fobo: Se vi dolas en ĉi tiu momento/loko, ne. Sed la
mondo neniam estas malplena de aliaj uloj,
malgraŭ la egoisma volo de homoj. Alie, nuntempe
homoj estas tre malmultaj.

Momente mi pensis ke tiu rapidega moviĝo
daŭros eterne, sed ne, malgraŭ mia tia atendo, tre
baldaŭ mi rimarkis la finiĝon de la vojaĝo. Mi falis
teren ie en iun naturgrundon. Rekoneblis arboj,
arbustoj, plantoj, rojoj, floroj ktp. sed neniuj
konstruaĵoj, asfalto, aŭtomobiloj kaj signoj de
civilizacioj konataj de mi. Mi absolute ne vidis
mian domon kaj eĉ ne rekonis mian urbon. Unue
mi pensis ke mi sonĝas. Mi baraktis veki min el la
dormo. Senutile. Ne, mi ne estis en dormo. Mi
ĉirkaŭrigardis esperante vidi homon kaj interparoli
kun li aŭ ŝi. Neniu homo. Mi samtempe iom timis
kaj iom ĝojis ke mi almenaŭ ne estas en
kvaranteno.

Mi: Kie vi estis dum tiuj jarcentoj? Mi aŭdis nenion
pri vi.
Fobo: Vi estas en alia tempo, efektive vi venas de la
jaro 2020. Nun vi estas en la jaro 4020 laŭ via
kalendaro.

Mi ne scias kiom da tempo pasis. Mi vidis iun kiu
alproksimiĝas al mi. Iu? Io simila al spacialaj
estuloj, duone simila al homo, kun kalva tute
senhara kapo, olivkolora haŭto kaj verŝajne tute
nuda. Ri estis duono de mi korpe kaj stature, sed
ria kapo signifoplene estis pli granda respektive al
ria korpo, sen iu ajn aperturo simila al okulo, orelo
aŭ buŝo. Tamen varma kaj bonveniga estis ria
voĉo:
- Saluton Sono Mobo, bonvenon al...

Mi: Kial do vi ne legas mian menson?
Fobo: Verdire mi legas vian menson sed vi ne
kapablas fari tion de mia menso reciproke. Tial vi
bezonas ankoraŭ komprenatan lingvon. Mi nur
pensas laŭte kaj vi aŭdas min en via lingvo. Iuj el ni
ankoraŭ tenas la kapablon komuniki kun vi en viaj
lingvoj, vi povus kompari min kun viatempaj
tradukistoj. Krom la bezono je lingvoj, vi ankoraŭ
bezonas manĝi, trinki, spiri per pulmoj, sportumi,
movi vin per piedoj kaj centoj da tiaj sensencaj

Mi: Kion vi dolas? Vi timigas min. Ĉu vi estas
roboto?
Fobo: Ne, mi ne estas roboto. Verdire, genotipe mi
estas duonhomo, kiel mi ŝajnas fenotipe ankaŭ
tiele al vi. Miaj forforaj praavoj estis homoj, sed ni
korektis nin, plibonigis nin, dum jarcentoj. Ni
nomas nin Suhomo, t.e. superhomo.

Mi: Ne ŝercu. Ne eblas. Estas fikcio. Ĉu mi estas en
mia urbo? Fobo: Loke jes, tempe ne.
Mi: Sed vi parolas mian lingvon.
Fobo: Kun vi jes. Sed inter ni, ni ne plu bezonas
paroli lingvon. Ni interkomunikas rekte per niaj
cerboj. Lingvoj utilas nur por bazaj kaj simplaj
interkomunikoj, sed se temas pri pli profunda
interkomunikiĝo, lingvoj fariĝas miskomunikiloj.
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bezonoj kiuj malhelpas vin ĝustamaniere pensi kaj
evolui. Pli ol 95% de viaj aktivadoj perdiĝas por
akiri rimedojn por satigi tiajn bezonojn. Vi ne
dediĉas sufiĉan tempon al evoluigo de via cerbo.
Mi: Mi neniam estis mokata pro tio ke mi bezonas
manĝi, trinki...
Fobo: Seksumi, batali, konkuri, ĵaluzi, spiri nur en
aero, labori preskaŭ nur por tiaj aferoj ktp.
Mi: Do, la homoj estas senutilaj?
Fobo: Ne ĉiuj. Kvin elcento da ili utilas. Aŭ pli bone
ni diru utilis. De ili evoluis la vivo al ni, Suhomoj.
Korektante la stultaĵojn de la homoj, ni lernis ke ni
devas manĝi ĉiu-momente, kaj pro tio ni evoluigis
nian korpan sistemon al la nuna stato ke ni
"manĝas" nur bezonataĵojn, el la aero kaj el la akvo.
Ni lernis spiradon per ĉiuj niaj ĉeloj kaj tial ni ne plu
bezonas pulmojn. Ni povas spiri kaj en aero kaj en
akvo. Ni povas eĉ kunporti rezervitan aerkvanton al
lokoj kie ne ekzistas aero. Ni vidas kaj aŭdas per
niaj ĉiuj ĉeloj. Do, vi nun povas kompreni kial ni ne
bezonas orelojn, okulojn, buŝon, dentojn kaj
multajn aliajn antikvajn organojn.
Mi: Nu, kio estas la plezuroj de via vivo do?
Fobo: Pensi kaj malkovri novajn perspektivojn
kiujn vi, en tiu ĉi momento, ne kapablas percepti.
Nia manĝado kaj trinkado estas nur por satigi la
verajn bezonojn.
Mi: Jes, vi pravas, mi absolute nenion komprenas.
Ŝajnas al mi sonĝo. Mi ĵus falis el tiu truo...
Kaj mi penis montri al ri la truon en mia kelo, sed
denove mi rimarkis ke estas nenio simila al mia
antaŭa mondo. Ri, laŭte, raŭke kaj stride, ekridis.
Verŝajne ri mokis min. Ĉiu-foje kiam ri volis klarigi
ion gravan ri komencis tiele ridaĉi. Post tiu ne plaĉa
ridado kiu daŭris laŭ mi longe, ri diris:
- Ho, homoj, homoj, homoj, vi ofte volas montri.
Montri al aliuloj ion por pravigi vin mem. Ĉu vi iam
klopodis montri ion al vi mem por pli bona
kompreno? Ĉu eble tial vi preskaŭ ekstermiĝis de
sur Tero?
Mi: Sed mi estas ĉi tie kaj mi estas ankoraŭ homo.
Fobo: Nur kelkaj el vi, danke al ni, ankoraŭ troviĝas
en niaj laboratorioj. Mi: Sed mi estas en naturo.

Fobo: (denove post tia ridado) ĉie sur Tero estas nia
laboratorio. Vi ankoraŭ ne kapablas liberigi vin de
kliŝoj. Estas alia kialo de via ekstermiĝo.
Mi: Sed por kio mi utilas al vi?
Fobo: Por studi la stultaĵojn de diversaj homoj de
diversaj lokoj kaj diversaj tempoj. Periode ni
bezonas tion. Tio kompareblas kun studi la
historion, ĉe homoj. Sed vi komentarias la historion
por utiligi ĝin por viaj kredoj. Ni neŭtrale kaj science
studas. Kaj vivantaj ekzemploj estas pli bonaj. Tial
mi ĉasis vin.
Kaj ri denove stride ridaĉis. Mi iĝis kolera kaj
ekintencis kolerigi rin. Tial mi diris:
- Vi estas duono de mi. Viaj piedoj kaj manoj similas
al tiuj de insektoj kiel skarabo. Ĉu vi ĉasis min?
Fobo: Ha ha ha! Se vi estas pli inteligenta ol mi, diru
kie vi estas?
Mi: Mi ne scias. Eble ie en Roterdamo.
Fobo: Ha ha ha! Roterdamo, Parizo, Berlino... nun
mi pli perceptas kiom stultaj estis vi homoj. Stultulo,
vi estas sur la punkto 5155nb430ol/254788 kaj mi
estas sur la punkto 5155nb430ol/254792. Punkto
fin'. Havi proprajn urbon, landon, ŝtaton, lingvon,
monon kaj tiajn stultaĵojn, eĉ vi, Homus Stultus,
forlasis definitive en la jaro 2420.
Mi: Vi parolas erare...... Punkto fin'?
Fobo: Ho vi homoj, vi ĉiam ŝatas korekti aliulojn. Vi
trudas viajn mallogikaĵojn al estuloj pli malfortaj ol
vi. Sed se tiujn erarojn faras viaj poetoj, ekzemple, vi
normigas ilin. Tial vi restis longtempe mallogikaj.
Mi: Kaj? Ĉu tiuj punktoj ne apartenas al Roterdamo?
Fobo: (post satridado) Tiuj punktoj apartenas al vi
kaj mi. Ĉiu el ni rajtas uzi 4 km/mo. Tio estas 4
kvadratajn metrojn en momento.
Mi: Mi ankoraŭ ne bone komprenas.
Fobo: Stulta homo, aŭ kiel diras niaj scienculoj
Homus Stultus, ĉu vi en momento bezonas pli ol 4
kvadratajn metrojn?
Venontfoje vi legos mian respondon kaj la daŭrigon
de mia aventuro.
Rakonto verkita de Saïd Mozaffari
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Vertalers gezocht
Voor de website Zamenhof.info
De website https://zamenhof.info/eo is
toegewijd aan L.L. Zamenhof, vooral bekend als
de bedenker van het Esperanto. Deze website
heeft echter als doel om dit genie in een breder
daglicht te plaatsen, zijn werk en filosofie te
presenteren aan mensen die niet zo goed weten
wie hij was en wat hij heeft gedaan.
L.L. Zamenhof was niet alleen de bedenker van
het Esperanto, maar ook een pacifist, arts,
vertaler, schrijver en filosoof met geheel eigen
ideeën.
Op de rijkelijk geïllustreerde website
zamenhof.info vind je informatie over het interessante maar niet altijd makkelijke leven van dr. Zamenhof,
zijn familie, zijn pennenvruchten en ideeën. Er staan o.a. citaten en meningen van beroemde mensen over
het Esperanto en over Zamenhof.
De website is beschikbaar in verscheidene talen, waardoor het makkelijker wordt om Zamenhof te
presenteren aan niet-esperantisten.
Wie zijn er bereid mee te helpen om de pagina https://zamenhof.info/eo te vertalen naar het Nederlands?
Het zijn ruim 8000 woorden, maar het werk is opgedeeld in behapbare stukjes. Mocht je hiermee aan de
slag willen gaan, klik dan onderin die webpagina op de taalkeuzeknop en vervolgens op de knop
“Helpu al ni traduki la retejon”.
Je komt dan terecht in de ‘tradukejo', waar je met je ‘Lernu' wachtwoord kunt inloggen om te beginnen
met vertalen. Het project Zamenhof.info is tot nu toe voor 0,12 % in het Fries vertaald en voor 4,23 % in het
Nederlands. Samen moet het vast lukken dit percentage omhoog te schroeven zodat ook een
Nederlandse (en Friese) versie gepubliceerd kan worden.

De cursus 'Akcelilo por
multlingveco' is vertaald
In het vorige nummer van Fenikso en in Horizontaal, het tijdschrift van de
Vlaamse Esperantobond, stond een oproep van Piet Glorieux om de cursus
'Akcelilo por multlingveco' te vertalen. Hier zijn reacties op gekomen en Piet
laat weten dat de cursus inmiddels is vertaald.
De cursus vindt je hier: https://lernu.net/nl/instruado
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Pisi sur meduzajn brulvundojn
Tradukita de Bert de Wit
Mi tradukis antaŭ unu jaro la libron “Plassen op kwallenbeten” eldonita de Ned. Instituut voor
Biologie kaj la eldonisto permesis al mi publikigi la tradukojn, sen la desegnaĵoj. Intertempe
unufoje Kancerkliniko publikigis kelkajn tradukojn, sed poste ne plu. Do, laŭ mi estas neniu
argumento por ne publikigi la rakontetojn en Fenikso.
Orginala titolo en Nederlanda: " Plassen op kwallenbeten"
PLANTOJ BRULIĜAS SE VI AKVUMAS ILIN EN LA SUNO
Ĉu vi rimarkis tion? Tuj post kiam la lastaj sunradioj
malaperis post varmega tago, vi subite vidas ke multaj
homoj rulas la ŝprucigilon en la ĝardenon. Dumtage la
plantoj ŝvitegas en la sunoplena ĝardeno. Sed neniu
akvumas ilin, eĉ ne iomete. Laŭdire ili tiam bruliĝus.
ĈIELARKO

La akvogutoj kiuj restas sur la folioj, ne efikas kiel lupeo,
kiel oni ofte pensas. La konvekseco de la guto estas ne
sufiĉe granda por kunigi la sunradiojn en fokuspunkton,
kiel lenso farus. Ĉu ne pluvas ankaŭ foje en sunoplena
tago? La kombino de suno kaj pluvo vere ne rezultigas
brultruojn en la folioj, sed nur ĉielarkon.
Arda suno povas damaĝi foliojn, sed akvo ne necesas por
tio. Inverse, akvo povas ankaŭ damaĝi, se ĝi entenas
kloron, salon, nutrajn substancojn aŭ kemiaĵojn. Tio povas
kaŭzi malbelajn makulojn kiuj similas al bruliĝo. Sed
ŝprucigi per pluvakvo ne kaŭzas problemojn en
Nederlando.
TROPIKA
Sub la arda tropika suno plantoj kun grasaj haretoj teorie
povas teni la akvoguton je la ĝusta fokusa distanco por
kaŭzi sunbruliĝon. Krome, la akvo sen rekta kontakto kun
la folio ankaŭ ne malplivarmiĝas. Sed: kutime tia guto ne
restas longe sur la folioj, pro kio la risko je bruliĝo ja ankaŭ
malpliiĝas ĝis minimumo.
Cetere tiu risko estas plej granda en la mateno kaj la
malfrua posttagmezo, kiam la suno staras malalte en la
ĉielo. Ĝuste en la tagmeza horo vi povas bonege akvumi.
Kvankam ŝprucigado tiam laŭ vidpunkto de vaporiĝo
kompreneble ne donos tiom da rendimento.
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Fenikso

20, 21, 22 november 2020
Esperanto Studieweekend
Voor wie Als je nog nooit Esperanto hebt geleerd, of jouw 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 20 november 2020 tot en met
zondag 22 november 2020.
Waar Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627 PA Bornerbroek.
De kosten voor dit studieweekend bedragen € 85,- pp. (leden van Esperanto
Nederland en NEJ of andere landelijke Esperanto-vereniging betalen € 75,- pp.) In
de prijs zijn inbegrepen: lessen, het overige programma, overnachtingen,
maaltijden, koffie en thee tussen de lessen.

De deelnemersbijdrage van deze bijeenkomst is laag. We willen iedereen een
kans geven om deel te nemen. Wil je een extra financiële bijdrage leveren, geef
dan aan op het aanmeldingsformulier met wat voor bedrag je de bijeenkomst wil
steunen. Elke bijdrage is welkom.
Meer informatie en het aanmeldingsformulier op de website van Esperanto
Nederland staan op de website:
https://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend/studieweekend.php

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