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INFORMOJ je la 18a de januaro 2017 
 
 

Nous avons reçu : 
 
• INCROYABLES COMESTIBLES 
« Bonjour ! Un an que nous avons commencé à vous en parler, un an que nous y travaillons avec l'équipe 
de la Médiathèque Equinoxe et nos amis de BiHanat ......Et ça y est nous sommes heureux de annoncer 
la naissance de la Grainothèque à la Médiathèque ! 
Venez célébrer cet évènement avec nous samedi prochain le 21 Janvier à la Médiathèque Equinoxe : 
15h projection à l'auditorium du film "la semence dans tous ses états", Exposition au rez de chaussée 
" le temps des semences " de Natureparif, 15h45 animations autour de la graines et atelier 
fabrication de sachet de graines en origami (pour petits et grands). N'hésitez pas à amenez vos récoltes 
de graines ! Goûter partagé, vous pouvez amener vos spécialités maison. 
Les Incroyables Comestibles c'est "la nourriture à partager " et aussi "les semences à partager" car ... " 
l'abondance est le fruit du partage " A samedi ! ». Voir documents joints. 
 
• M.D.E. 
« Tous nos vœux. Puisse cette nouvelle année, conférer pérennité et dynamisme aux actions de la 
Maison des Droits de l'Enfant. Actions tournées vers l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ne seraient pas 
réalisables sans la participation énergique et quotidienne de chacun de ses membres. Soyez sincèrement 
remerciés pour cette participation qui nous permet d'atteindre nos objectifs et donne ainsi tout son 
sens à notre engagement. Maurice et Walther. » 
 
• YVETTE FOUASSIER, AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE DE L’INDRE 
Vœux. « Agissons ensemble en 2017 ». Voir document joint. 
 
• CHRISTIANE VERON, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME,                                        
SECTION DE CHATEAUROUX ET INDRE 
Vœux. Voir document joint. 
 

• FRANÇOISE NOIREAU / MOUVEMENT DE LA PAIX 
« Infos Paix 394 du 12 janvier 2017 : Bonne année à tous et toutes ! » 
 
• CHRISTIAN CASTILLON / CLAUDE NOURMONT /'ALEKS K.'  
«  Saluton Claude. Eble vi jam sciias, la jxurnalo "Le Canard enchaîné" de la 21a de decembro pagxo 
6 artikolo "Mouchoir de pioche" parola pri Esperanto kaj Zamenhof. Amike.. ». « Efektive! Temas 
pri recenzo de libro pri Amikejo. Mi forgesis sendi pli frue, sed mi ja legis ĝin en tiu gazeto pasintjare. 
Kore. ALeks ». Voir document joint. 
 

• 'ALEKS K.' / BERT BOON 
Informilo pri nova fakgrupo [Esperanto-Numismatika Asocio (ENA)] « Kara samidean(in)o. Pro la 
ĝis tiam kompleta manko de tia projekto, estis fondita en 2013 la probable ununura fakgrupo 
“Esperanto-Numismatika Asocio”( ENA) kun revuo “Esperanta Numismatiko” en la historio de 
Esperanto. La instiga kialo estis la konstato, ke en Esperantujo la propra trezoro je moneroj kaj 
medaloj estas apenaŭ konata, eĉ ne en la vasta rondo de kolektantoj. Kaj tiuj kiuj scias, ke vere 
ekzistas tiaj belaĵoj, supozas, ke ili estas kvante kaj kvalite tute malgravaj. Tial, unu el la ĉefaj celoj de la 
nova fakgrupo estas montri al la esperantistoj kaj al la cetera mondo ke esperantaj numismatikaĵoj estas 
kolektindaj kaj nepre pristudendaj artefaktoj. Kroma celo estas plejeble baldaŭ kompili kaj eldonij 
katalogon kaj enciklopedian terminaron. La membro-kvanto de ENA kreskis dum nur tri jaroj ĝis 58 
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individuaj membroj kaj 16 esperantaj organizaĵoj, bibliotekoj kaj muzeoj, dise en la mondo. Agrable estas 
sendube, ke la asocio ne havas estraron, do ankaŭ ne kasiston! Tial oni rajtas SENPAGE aliĝi ( sufiĉas 
respondi: “Mi konsentas aliĝi”) kaj krome la NUR PERRETA revuo ankaŭ estas tute SENPAGA! 
Kaj tio neniam ŝanĝos! Post aliĝo, vi tuj ricevos perrete ĉiujn jam aperintajn kaj sekve ĉiujn 
aperontajn numerojn.(4 n-roj jare). Nian anoncon vi trovos ankaŭ en Jarlibro 2016 sur p. 67. Se vi 
deziras pliajn informojn, ne hezitu kontakti nin tiel : bert.boon@skynet.be! Vi rajtas unue peti 
provnumeron! Kun numismataj kaj samideanaj salutoj, Bert Boon Iniciatoro de ENA, ĉefredaktoro de 
“Esperanta Numismatiko”.  
 
• ESPERANTO HAMILTON 
« Karaj Legantoj.Titolo de ĉi tiu letero aludas (kelka-sence) al bonaj klimatoj. Same plantoj kiel 
bestoj, vivas en sia teritorio al kiu ili alkutimiĝis dum jarmiloj. Ankaŭ homoj plej volonte loĝas en pli 
modera kaj milda klimato ol ekz. en seka dezerto aŭ malvarmega tundro. Sed oni povas paroli ankaŭ pri 
alia klimato aŭ kultura ekologio, kies baza kondiĉo estas paco. Tial vi trovas ĉi tie relative abundan 
materialon pri du homoj, kiuj sukcesis enkonduki pacon en lokoj kies loĝantoj suferis delonge pro militaj 
konfliktoj. Literatur-ŝatantoj trovas longan materialon pri du famaj verkistoj kiu mortis antaŭ 100 jaroj: 
Jack London kaj Henryk Sienkiewicz. Se vi legis iliajn librojn, estus interese legi aŭ eble publikigi viajn 
impresojn el belega literatura mondo. Tiu datreveno okazis fine de la pasinta jaro, sed tiam ni havis 
publikindaĵojn do ĉi tiun artikolon ni transigis la nuna numero. Dankon por viaj leteroj, al kiuj ni provas 
respondi kiam la tempo permesas. Sojle de la nova jaro – ĉion bonan por vi, viaj familio kaj 
geamikoj. Amike, NU red ». Voir document joint. 
 
• FLANDRA ESPERANTO-LIGO (ELDONOJ) 
«  La plej nova verko de la Rusio-konanto Kalle Kniivilä temas pri la rusoj en Baltio. Ĝi nomiĝas 
« Idoj de la imperio ». Kien sopiras la ruslingvanoj de Baltio, kiam ili sopiras hejmen? En Estonio, 
Latvio kaj Litovio loĝas miliono da ruslingvanoj – unu el la plej grandaj minoritatoj de Eŭropa Unio. 
Kiam la landoj de Baltio sendependiĝis, multaj el la rusoj restis sen civitaneco en ajna lando. Ili ne 
malofte estas traktataj kiel fremduloj en la lando kie ili naskiĝis aŭ vivis la plej grandan parton de sia 
vivo. Sed ĉu vere la ruslingvanoj estas la kvina kolono de Putin, ĉu ili pretas perfidi siajn samlandanojn se 
Rusio vokos? Por sia tria libro Kalle Kniivilä veturis tra Baltio kaj parolis kun ruslingvanoj, kiuj memoras 
la duan mondmiliton kaj kun aliaj kiuj naskiĝis post la falo de Sovetio. Li renkontis rus-ling-van 
drinkejposedanton, kies kelneroj ne rajtas paroli ruse – kaj esperantistajn muzikistojn, kiuj ludis en la 
sovaĝaj 1990-aj jaroj. Por pliaj detaloj kaj mendilo iru al http://www.retbutiko.net/eo/ero/idim. La dua 
verko de Kalle Kniivilä, « Homoj de Putin », atingis sian duan eldonon. Se vi ankoraŭ ne mendis ĝin, 
kaptu la okazon kaj mendu la du verkojn samtempe. Tiel vi ŝparos la afrankon. Jen ligilo al tiu verko : 
http://www.retbutiko.net/eo/ero/putin.. » 
 
« Ke Zamenhof verkis poemojn ĉiuj scias. Sed ili estas troveblaj en multaj diversaj verkoj. Nun 
Gerrit Berveling kunigis ĉiujn, ne nur tiujn en Esperanto, sed eĉ tiujn en pra-Esperanto kaj en la 
jida. La rezulto estas tre plaĉa libreto. Jen pliaj donitaĵoj kaj mendilo: 
http://www.retbutiko.net/eo/ero/poza. » 
 
«  Hodiaŭ aperis en la Retbutiko escepte ne romano, ne poemaro, sed libro kun lingvaj ludoj en 
Esperanto. Vi trovos en ĝi klasikajn krucenigmojn, sed ankaŭ rebusojn, „adjektivajn enigmojn”, rondajn 
krucenigmojn kaj multe pli, kaj, plej grave, kun la solvoj. Jen pliaj detaloj kaj ligilo al la mendilo : 
http://www.retbutiko.net/eo/ero/iamu. » 
 
« Paul Peeraerts, volontulo pri eldona agado de FEL www.retbutiko.net. Sekvu nin en Twitter 
@FEL_Antverpeno. Legu pri ni en Facebook www.facebook.com/Flandra.Esperanto.Ligo. » 
 
Et n’oubliez pas : assemblée générale d’Espéranto-Indre le dimanche 5 Février, à 
partir de 14 heures, à la Maison de Quartier Est de Châteauroux. 
 
Gxis. 

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


