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Vintraj Esperantaj agadoj
en Reunio

Dum varme kaj seke someras en Eŭropo, ĉi tie varmete kaj seke vintras !

Mi dezirus raporti pri tri aferoj : la vizito de 6 junaj Esperantistoj dum unu semajno, la kreo de
asocio Espéranto Réunion kaj la organizo de kursoj.

Vizito de Esperantistoj

La 30-an de Julio 2022 alvenis al Reunio 6 elstaraj kaj eminentaj junaj esperantistoj : Francesco
Maurelli, Sara Spanò, Rakoen Maertens, Saŝa Murr, Michael Boris Mandirola, kaj Jessy (Wang
Fei). Ni pasigis tutan semajnon kun ili. Ili loĝis en nia domo kaj malkovris la insulon dum pluraj
tuttagaj ekskursoj, diversaj promenoj, plaĝumadoj, kafejumadoj…

La renkontiĝo havis ankaŭ seriozajn erojn : informan agadon ĉe la granda bazaro Le Chaudron,
prelegojn pri la firmao Kosmo Strategio kaj pri la civitaj volontuloj en Francio.

Informagado sur la bazaro

Ni iris per la telfero al la granda bunta bazaro en Le Chaudron. Ni informis la homojn, disdonis
flugfoliojn al la interesatoj kaj kolektis kelkajn adresojn por posta rekontakto.

Eramus+ kaj Kosmo Strategio

La Eŭropa Unio, kadre de la sistemo Erasmus+, donas monon por subteni ĉiajn projektojn, kiuj
kongruas kun la celoj kaj valoroj de Eŭropo. La firmao Kosmo Strategio, jam de pli ol dek jaroj,
muntas tiajn projektojn kaj prezentas al la Eŭropa Unio.

Se vi havas projekton, kiu taŭgas kun Erasmus+, ne hezitu proponi ĝin al Kosmo Strategio : ili
verkos vian projekton kaj proponos ĝin al Eŭropa Unio. Eble vi ricevos la monon por efektivigi
vian projekton.

Sur la plaĝo L’Ermitage En telfero



La Franca civita volontula servo

Asocio (kaj alispeca organismo) povas akcepti junajn homojn, kiuj pretas labori dum 24 horoj
semajne. La Franca Ŝtato pagas stipendion al tiuj homoj. La laboro devas iel utili al la publiko
(oni ne rajtas doni al tiuj volontuloj nur internan asocian laboron). Tiuj homoj povas veni de iu
ajn lando de la Eŭropa Unio : por junaj esperantistoj, tio estas eksterordinara ebleco labori en
Francio por Esperanto, kaj esti pagata dank’al Esperanto ! Tamen la akcepta asocio aŭ organismo
ne rajtas postuli la scion de Esperanto : la volontulo, se necese, lernos la lingvon dum sia servo.
Aliflanke tio estas ankaŭ okazo por Esperanta asocio disponi pri laborpovo : teni budon, informi,
helpi por staĝoj… La Esperanta asocio de Tuluzo uzas tiun eblecon kaj aparte informas pri tiu
sistemo.

Kreo de asocio en Reunio

Ni kreis  oficialan  asocion,  nomatan  Espéranto  Réunion,  kiu  faros  Esperanton  pli  videbla  en
Reunio  (kaj  en  Francio).  Ni  verkis  simplajn  statutojn,  kiujn  la  prefektejo  akceptis,  kaj  ni
malfermis  bankokonton.  Mi  uzas  la  grupon  de  Facebook  Esperanto  en  Reunio kiel  ĉefan
komunikilon.

Interese estas, ke jam ekzistis asocio por Esperanto en Reunio, fondita en 1982. Sed ŝajnas, ke tiu
asocio  malaperis,  probable  kiam Jean-Pierre  Lelièvre,  kiu  instruis  Esperanton  en  la  urbo Le
Tampon, emeritiĝis.

Kursoj

Mi organizos  du  kursojn  ĉiun  semajnon.  Ili  okazos  hejme.  Unu  kurso  okazos  en  la  mardaj
matenoj, por emeritoj aŭ homoj, kiuj ne laboras je tiu tempo. Alia kurso okazos en la merkredaj
vesperoj, por la homoj, kiuj devas labori. Mi informis pri tiuj kursoj dismetante flugfoliojn en la
leterskatolojn kaj per afiŝoj en la biblioteko, en kulturaj asocioj, sur lokaj Facebook-paĝoj, en
diversaj vendejoj, en la sportejo kaj en la urbodomo. Tiuj simplaj agoj estis fruktodonaj ! Mi jam
havas plurajn kandidatojn por tiuj kursoj.

Maggy Combot
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