
 

 

  

En Ĉi tiu projekto ni celas: 

Produkti legomojn, cerealojn, 

malaperantaj arb-plantoj kaj 

subteni kamparanojn 

vendante al ili malmult-kostaj 

semoj kaj plantoj, instigante 

ilin produkti pli da arboj por 

protekti la medio, Promocii la 

internacia lingvo esperanto kaj 

gxia kulturo. 

PROJEKTO 

 

Cyprien Guiya/ Diplomita pri Agronomio 



Post tri jaroj de profesia trejnado ĉe la Nacia Agrikultura Universitato de 

en Benino, la junaj Esperantistoj, kiuj eliras el ĉi tiu Universitato, volas igi 

iliajn sonĝojn realismaj. 

 

Efektive, Verdaj Legomoj estas klubo de junaj Esperantistoj de la Nacia 

Agrikultura Universitato en Benino, kiuj sonĝas pri Esperanto kiel lingvo 

de internacia komerco kaj laboro inter esperantistoj kaj same por bona 

kunlaboro kun aliaj landoj de malsamaj kontinentoj. 

Ĉi tiu ideo venis de kelkaj junaj afrikaj esperantistoj, kiuj strebas konvinki 

homojn pri la avantaĝoj de Esperanto, kiujn homoj opinias utilaj. Dum la 

unuaj kunvenoj de la projekto Eramus +  en Cotonou (Hotelo JoCa) ni 

elmontri ĉi tiun ideon al Mirelle Grosjean, prezidanto de ILEI, kiu instigis 

nin en nia iniciato. 

Ĉi tiu Projekto de tuij junaj Esperantistoj ne nur celas havi entreprenon 

nome de Esperanto aŭ produktejo de socia manĝaĵo havebla por ĉiuj. Ĝi 

ankaŭ permesos al la junaj esperantistoj krei propan laboron, kunlabori, 

praktiki esperanton kaj monprofiti esperanton. 

 



Ĉi tiu projekto celas: 

 Produkti legomojn, cerealojn, malaperantaj arb-plantoj kaj ĉiuj aliaj 

perennesaj specioj, 

 Planti tiuj specion sur niaj propraj grundoj, kaj subteni kamparanojn 

vendante al ili malmult-kostaj semoj kaj plantoj, instigante ilin 

produkti pli da arboj por protekti la medio, 

 Promocii la internacia lingvo esperanto kaj gxia kulturo. 

 

Por atingi niaj celoj, ni bezonas motivitajn homojn, kiuj povas labori en 

komunumo, ĉi tio estas grava kaj jam ekzistas. Ĉi tiu estas unu el niaj 

plej gravaj fortoj, kiujn ni nun havas. Tiuj ekzistantaj personoj estis 

trejnitaj kaj havas spertojn en diversaj agrikultura kampo. 

Krome, ni bezonas la ĝustajn ilojn aŭ materialojn por la laboro. Tiel, ni 

bezonus materialojn kiel ekzemple: akvumilo, maĉetoj, hakiloj por labori. 

Krom tiaj materialoj, ni bezonus grundon por fari nia propa plantado, kaj 

akvopunkto, kiu estas urĝa por ni. 

Nuntempe ni havas grundeton, kiu oficiale ne apartenas al Cyprien 

Guiya. Por la komenco de laboroj rilatigitaj al la plantado. Por 

ĝardenado, ni pensas prunti la grundeton de S-ro Lazare Azonglahoue 

esperantisto kaj membro de la projekto. 

 Ni bezonus minimumen $629,53 por efektivigi la projekton. Tiu 

monsumo  estos uzata por pago de: laboriloj, semoj, plantoj, organika 

materio, akvo por akvumi plantojn. Poste ni malfermos la Universitata 

Restoracio kie ni okazigos kulturajn renkontiĝojn. Prezoj rilataj al ĉio 

estas detala sube. 

 



Materialoj Kosto en FCFA Kosto en USD 

1 kartono de 5000 bio 

sakoj. 

55.000 FCFA                    94,86 

5000 semoj (afrika 

sovaĝa pomo, palmo, 

anarkado, oranĝo) kaj 

legomoj. 

120.000 FCFA 206,97 

Pago de akvon por 

akvumi  

60.000 FCFA 103,48 

Laboriloj (truoj, trajtoj, 

pikiloj, hakiloj) 

50.000 FCFA 86,24 

Postvivadon 80.000 FCFA 137,98 

Entute  629,53 

 

 

 

Kredu mi Sro gxi estas realigebla …, Vivu esperanton, vivu Zamenhof 

kaj vivu la paco en la Mondo. 


