“La Amsterdama Rondo”
kunvenoj de esperan5stoj - ĉiun duan dimanĉon en la monato
Kunvenejo: Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3 – 5, 1012 HT Amsterdam.
Organizanto:laamsterdamarondo@gmail.com.
020-6946 073 (Peter) aŭ 023 5242 643 (Bert)

INVITO AL KUNVENO DE
LA AMSTERDAMA RONDO
je dimanĉo, la 16a de junio, en Hotel De Koopermoolen
Komenciĝo je la 13a horo. Fino ĉirkaŭ la 15a horo
Katalin Kovats kaj Sylvain Lelarge invitas vin al kunpensado kaj cerboŝtormo pri la nova projekto de edukado.net.
Kadre de la projekto oni celas ins1gi homojn je pli sana vivmaniero, nome al regula promenado en la naturo. Pere de la
kunme1taj kilometroj de la partoprenantoj la kunpaŝantoj virtuale progresos karavane kaj vizitos Esperanto-klubojn kaj
lokojn ĉirkaŭ la mondo.
Katalin kaj Sylvain en septembro 2018 trairis la 140 kilometran vojon de Walk of wisdom ĉirkaŭ Nimego kaj nun preparas
sin al la 4-taga paŝado ĉirkaŭ Nimego, kune kun Rob Keetlaer kaj du aliaj esperan1stoj. Dum la paŝado ili celas informadi
vaste pri Esperanto kaj kolek1 subtenmonon por la supre menciita projekto.
En la dimanĉa kunveno ili skizos la planojn kaj dividos siajn ĝisnunajn spertojn, sed plej grave, ili esperas pridisku1 kun vi
kiel plej eﬁke informi pri Esperanto kaj kiel vivi pli sane.

hNps://walkofwisdom.org/2018/een-kunpasado-samenloop-van-opstandigheden-pelgrimsverslag-in-nederlands-enesperanto/
Katalin Kovats en Sylvain Lelarge nodigen u uit om mee te denken ;jdens een brainstorm over het nieuwe project van
edukado.net
In het kader van het project willen we mensen aanzeNen tot een gezondere leefwijze, namelijk regelma1g wandelen in de
natuur. Met behulp van de samengevoegde kilometers van de deelnemers vorderen de meelopers virtueel, als een
karavaan die op weg is, en bezoeken ze Esperanto-clubs en plaatsen rond de wereld.
Katalin en Sylvain hebben in september de 140-km lange wandeling Walk of Wisdom rond Nijmegen afgelegd en bereiden
zich nu voor op de Vierdaagse rondom Nijmegen, samen met Rob Keetlaer en twee andere Esperan1sten. Ze zijn van plan
1jdens de wandeling uitgebreid te informeren over Esperanto en steun in de vorm van geld te verzamelen voor het
bovengenoemde project. In de bijeenkomst zondag zullen ze hun plannen schetsen en hun ervaringen tot nu toe delen,
maar het belangrijkst is dat ze hopen dat ze met u discussiëren over hoe het meest doelma1g te informeren over
Esperanto en hoe gezonder te leven.
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3-5, 1012 HT Amsterdam. Hoe te bereiken? Vanaf het Centraal
Sta5on-westzijde: ga naar het Victoria-hotel (prins Hendrikkade), steek de tramrails van het Damrak over, ga de Nieuwe Brugsteeg in.
Aan uw rechterhand vindt u de Warmoesstraat.
Vanaf het Centraal Sta5on-oostzijde: loop naar de St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade), ga naar rechts tot aan de St. Olofssteeg. Ga dit
straatje door. Het verlengde is de Warmoesstraat.
Wat kost het? U betaalt uw eigen consump5es. Koﬃe, thee, drankjes, lichte maal5jden – de prijzen liggen op een gemiddeld niveau van
de horeca.

22-30a de junio: BEMI-semajno (ﬁetsen), Herzberg, Germanio. Info: lars.duisburg@gmx.de
29a de junio-7a de julio: Roskilde Fes5valo

