Esperanto en lezen
Studieboeken? Leesboeken?
Cd’s? Dvd’s?
De boekenwinkel in Rotterdam
heeft genoeg voorraad.

www.uea.org/katalogo

Gratis digitale boeken bij
eLibrejo

i-espero.info/files/elibroj/

ESPERANTO EN INTERNET
Op voet van gelijkheid spreken met andere mensen waar ook ter
wereld. Dit is het basisidee van de internationale taal Esperanto. Het
grote voordeel is dat de taal gemakkelijk te leren is door de logische
en eenvoudige grammatica. Esperanto en Internet zijn een ideale
combinatie. Leer de taal en maak kennis met duizenden
Esperantosprekers uit de hele wereld!
Op verschillende websites vind je informatie over de taal Esperanto:
cursussen, muziek, informatie over literatuur, actualiteiten en
plaatselijke groepen.

Esperanto en de wereld
Uitgebreide verzameling
tijdschriften

Wereld Esperanto-Vereniging
UEA

Wereld Esperanto
Jongeren Organisatie

www.uea.org

www.tejo.org

www.gazetejo.org

Esperanto Nederland – zomer 2011
deze folder is samengesteld naar een idee van FEL

Esperanto Nederland
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
tel: +31(0)505 718 842
e-post: info@esperanto-info.nl
www.esperanto-nederland.nl

Vereniging
Esperanto Nederland

Nederlandse
Esperanto Jongeren

esperanto-nederland.nl

www.esperanto-jongeren.nl

Feesten – Festivals – Bijeenkomsten
Er is altijd wel iets te doen, georganiseerd door lokale
of internationale Esperantoverenigingen.

EVENTOJ
Een uitgebreide kalender:
www.eventoj.hu/kalendar.htm

Esperanto en communiceren
Correspondentiedienst via e-mail
Koresponda Servo Universala
esperanto-plus.ru/koresponda-servo/
Nationale en internationale
discussielijsten

Gebruik Skype voor
internationale gesprekken

Esperanto en radio

Esperanto en muziek

Podkastaro.
Diverse podcasts in
het Esperanto

Vinilkosmo, een uitgeverij van
Esperantomuziek
- koop je cd’s online -

Podkastaro
www.podkastaro.org

purl.org/net/dissendo en
groups.google.com/group/soc.culture.
esperanto

Esperanto
en reizen
Reizen met Pasporta Servo.
Meer dan 1000 adressen over de
hele wereld. Gratis overnachten
als je Esperanto spreekt.

www.pasportaservo.org

www.skype.nl
Netwerken met o.a.
online chatfunctie

www.vinilkosmo.com

Esperanto en film
Films in het Esperanto of met
Esperanto-ondertiteling

www.ipernity.com
www.filmoj.net
www.esperanto.com

Fietsen met BEMI.
Biciklista Esperantista
Movado Internacia.

bemi.free.fr/eo.html

Esperanto leren
Verschillende cursussen:
pingveno.nl
pingveno.nl/sleutel

internetcursus via e-mail met gratis correctie
beknopte grammatica en woordenlijst

nl.lernu.net
kurso.com.br

uitgebreide, meertalige website
multimediaal programma met begeleiding

esperanto.net
esperanto.startpagina.nl

meer over Esperanto in 62 talen
nog meer cursussen en algemene informatie

