
Babilanto : n° 12 julio – septembro 2015  

 

n-ro 12 julio – septembro 2015 

Karaj legantoj,  
Julio 2012 - julio 2015: la revuo     
Babilanto estas trijaraĝa! 
   Ni ĝojas kaj feliĉas en tiu ĉi mo-
mento. Same kiel trijara infano   
ankoraŭ dependas de siaj gepatroj, 
ne forgesu subteni la revuon kaj 

skribi al ni viajn rimarkojn. 
   Post la ĵus antaŭa eldono multaj aktivaĵoj dis-
volviĝis. Vi trovos kelkajn el tiuj okazaĵoj en tiu ĉi  
numero. 
   Cele al la sesa Afrika Kongreso de Esperanto en la 
proksima jaro ni devas ĉiuj labori. Ni nepre sukcesigu 
ĝin, dankon por via kontribuado!  

[Aĝevi Aĝe] 

Chers lecteurs,  
Juillet 2012 - juillet 2015: la revue Babilanto célèbre ses 
trois ans! 
   Nous sommes animés par un sentiment de joie et de 
gratitude. Tout comme un enfant de trois ans dépend 
encore de ses parents, ne manquez pas de soutenir la 
revue et de nous envoyer vos remarques. 
   Depuis  la dernière parution beaucoup de choses se 
sont produites. Vous trouverez quelques unes de ces 
activités dans ce numéro.  

   Le  6e Congrès Panafricain d’Esperanto l’année pro-
chaine doit être l'objet de tous nos efforts. Nous       
devons le réussir, merci d'y contribuer! 

Adjévi Adjé 

 

Ĉu vi konas  

Rumonge? 
 
Lillo estas konata urbo inter          
Esperantistoj, same kiel Seulo, 
Bjalistoko, Roterdamo, Buda-
peŝto, Bonaero ktp. Ĉu ankaŭ   
Rumonge estas konata de vi? 
   Jen Afrikanoj sugestas, ke la 
sesa Afrika Kongreso de              
Esperanto (AKE) povu esti okazo 
de via persona  konatiĝo kun tiu 
urbo en Burundo. 
   Fakte AKE-6 okazos inter la 13-a 
kaj 20-a de aŭgusto 2016, en       
Rumonge, Burundo sub la temo 
“Esperanto, ilo de paco kaj dis-
volviĝo“. Pro favoraj geografia  
situo de la kongresa urbo kaj   
partoprentkotizoj, laŭ la atendoj 
de la organizantoj, ĝi estos la plej 
granda Tutkontinenta Esperanto-
renkontiĝo dum la 2000aj jaroj… 
   Kontaktinformoj de la Kongresa 
Organiza Komitato (KOK) estas : 
ake-2016@yahoogroupes.fr,  
la retpaĝaro: www.esperanto-
afriko.org 
   Plia vasta diskonigo de tiu ĉi  
noto pri la 6-a AKE estas tre bon-
vena. 

mailto:ake-2016@yahoogroupes.fr
http://www.esperanto-afriko.org
http://www.esperanto-afriko.org
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De revo al realeco: Babilanto jam tri jarojn ! 

Ĉi-jare, krom la 128-an naskiĝ-
daton de la apero de la unua libro 
de Esperanto en 1887, ni memor-
festas la trian datrevenon de la re-
vuo “Babilanto“. Danke al tiu ĉi 
periodaĵo ĉiuj, kiuj havas interes-
iĝon pri Esperanto en Afriko estas 
regule informitaj.  
   En tiu momento de la trijariĝo de 
la revuo, mi havas senton de ĝojo 
kaj dankemo. Kvankam nur kun 
ses paĝoj, “Babilanto“ tamen estas 
la sola kolora periodaĵo  preparata 
de Afrikano en la kontinento por 
regule informi la ceterajn Esperan-
tistojn. Ĝi estas redaktata kaj el-
donata kadre de APETO - Agado 

por la Progresigo de Esperanto en 
Togolando, ekde julio 2012.   
   Kiam mi anoncis mian planon 
krei ĉi tiun bultenon, iuj kolegoj ne 
komprenis mian senkondiĉan sin-
donemon, kaj tuj suspektis min. 
Oni rakontis aĉajn aferojn pri mia 
personeco. Tamen, mi ne mal-
kuraĝiĝis, mi arigis miajn  magrajn 
rimedojn por konkretigi tiun ĉi 
projekton. Mi ne havis  bonan 
komputilon, nek havis grandan 
lertiĝon pri informadiko sed mi 
povis enmeti la semon en la       
teron... kaj hodiaŭ la projekto estas 
salutata tra la mondo. 
   La plej gravaj malfacilaĵoj nun-

tempaj konsistas el tio, ke la    
revuo ankoraŭ ne haveblas en la 
papera formo. Ĝi ne atingas mul-
tajn samideanojn, kiuj havas mal-
facilan retaliron en la kontinento. 
Iuj legantoj parolas pri la revuo al 
siaj amikoj kun deziro donaci ĝin 
al ili, sed bedaŭrinde ilia deziro 
ne kontentiĝis. Ankaŭ, inter la 
plej gravaj problemoj menciindas 
tiuj en rilato kun informadika il-
aro kaj financoj. Mi ne havas    
modernajn informadikajn ilojn, 
kiuj povas faciligi mian laboron. 
La tajpado kaj enpaĝigo de la in-
formoj okazas nun danke al mal-
nova komputilo donacita de ami-
kino, dum la enretigo okazas en 

retkafejo. 
   Perspektive, ni laboros por stabi-
ligi la regulan aperritmon de la  
revuo por ke ĝi ne aperu kun mal-
fruo aŭ ĉesu subite aperi, prepar-
ante mian posteulon. Ni ankaŭ 
pensas sendi la revuon al pluraj 
redaktejoj interŝanĝe. Ni esperas 
baldaŭ komenci presi la ĵurnalon 
kun  ambicio  atingi la plej gran-
dan nombron de Esperantistoj en 
la kontinento. 
   Dankon al ĉiuj, kiuj proksime kaj 
malproksime daŭre fidas kaj sub-
tenas min.  

 
Adjévi Adjé 

 

138 personoj el 30 landoj partopre-
nis la 48-an konferencon de la   
Internacia Ligo de Esperantistaj 
Instruistoj (ILEI), de la 17-a ĝis la 
25-a de julio 2015 en Ostendo,   
Belgio. Dum la konferenco sesi-
umis la komitato, kiu faris gravajn 
decidojn i.a la renovigon de la   
estraro por la nova ofic-periodo. 
   Unuafoje la Ligo havas afrikan 
estraranon, eĉ je gravega posteno 
(sekretario), en la nomo de s-ro 
Emile Malanda Nyanga el Sudafriko. 
   Emile eklernis Esperanton en  la 
jaro 1987. Li estas prezidinto de 
DKEA – Landa Asocio en DR Kongo 

(2003-2006), individua membro de 
UEA (ekde 1997), ano de Afrika 
Komisiono (ekde 2001), komitatano 
de EASA - landa asocio en Sud-
Afriko (2011), fondinto kaj Sekciestro 
de la sudafrika ILEI-Sekcio (2013), 
fondinto en 2014 de la NRO 
“Interkultura Centro de Vivantaj 
Lingvoj“, sekretario de ILEI (2015). 
Emile ankaŭ laboris kiel konsilisto, 
esploristo pri sociaj sciencoj,      
lekciisto en altlernejo en DR     
Kongo kaj nun specialiĝas pri   
eduka  psikologio en Sudafriko, kie 
li ekloĝis en 2009. 
   La ceteraj estraranoj estas:  

Mireille Grosjean, Prezidanto, Svis-
lando; William Harris, Kasisto, 
Usono; Xiaofeng Gong, Ĉinio;  
Radojica Petrovic, Serbio; Elena 
Nadikova, Ruslando kaj Ivan Col-
ling, Brazilo. 

Bela atingo por ILEI, ankaŭ por Afriko  
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Afrika Kunveno dum la UK 

Aperis Latifou Gbadamassi el Beni-
no. Bedaŭrinde en Lille li mal-
saniĝis kaj devis iri al hospitalo pro 
malario. 
   Aperis Bernard Gnancadja el  
Benino, junulo. Komence timida, li 
bele evoluis dum 2 semajnoj al pli 
memfida sinteno; tre ĝojiga kons-
tato. Li partoprenis la futbalmat-
ĉon kaj multaj spektantoj kriis lian 
numeron 11 kun ardo. 
   Aperis Prince Oguinyie el Niĝerio. 
   Aperis Viktor Lufimpu Lukala el 
DR Kongo, kiu nuntempe loĝas en 
Francio. Kun LEE Jungkee, estrar-
ano de UEA pri Afriko li gvidis la 
kunsidon pri Afriko. 
   Aperis Jean-Bosco Malanda el 
DR Kongo. 

   Aperis Fernando Kinkani el    
Angolo, kiu nuntempe loĝas en 
Francio. 
   Mi nomas ilin laŭmemore, mi 
esperas, ke mi forgesas neniun. 
   Aŭdiĝis en diversaj gravaj       
momentoj la mencio, ke 12 afrik-
anoj ne akiris vizon kaj pro tio ne 
povis veni. Okaze de la salutado de 
ĉiuj landoj dum la malfermo. Okaze 
de la kunsido de Afrika Komisi-
ono. Okaze de la Internacia Arta 
Vespero. Konsekvence ĉiuj kongre-
sanoj povis konsciiĝi pri tiu fakto. 
   Tamen la kongresanaro estis tre 
bunta pro la apero de pluraj brun-
haŭtuloj el Kubo kaj Orienta     
Timoro. 

Mireille Grosjean 

Marde, la 28-an de julio 2015, 
okazis la informkunveno de la 
Afrika Komisiono en la ĉambro 
Pauli. 40 kongresanoj ĉeestis la 
kunsidon dum plena horo. Mark 
Fettes, prez. de UEA momente 
ĉeestis kaj Stefan MacGill, vic-
prez. klarigis AMO-seminarion. 
   Ĉefe mi prezidis la kunsidon 
anstataŭ la kunordiganto de la 
Afrika Komisiono.  
   Unue, Viktor Lufimpu parolis 
pri sia landa movado kaj kun-
laboro kun TAKE. 
   Due, Mireille Grosjean klarigis 
nunan afrikan movadon kaj ILEI.  
   Trie, Latifou Gbadamassi el  
Benino parolis pri sia landa E-
movado kaj Bernard Gnancadja, 
junulo, aldonis junularan  mov-
adon. 
   Kvare, Ferdinand Kinkani el 
Angolo, kiu loĝas en Francio   
parolis pri sia landa movado. 
Kvine, s-ino Justine Ralalarisoa el 
Madagaskaro raportis sian      
landan movadon. 
   S-roj Jean Bosco Malanda el 
Kongo kaj Prince Oguinye el 
Niĝerio ne povis ĉeesti en la kun-
sido ĝis la fino verŝajne pro oku-
piteco pri alia afero. 
   Mi raportis, ke en la kongres-
ejo mi kaj Bernard vendis la    
libron ‘Afrikaj Proverboj’ kaj   
kolektis 440 eŭrojn. Krome mi   
ricevis 500 eŭrojn de ĉina sam-
ideano anonime. Sume 940 
eŭrojn mi donis al kasistino de 
UEA Stanka en la kongresejo por 
Afrika Fondaĵo. 
   440 eŭroj estis donacitaj nome 
de Adjevi, kio aperos en revuo 
Esperanto. Se vi estus en la kon-
gresejo, ni povus fari kaj vendi 
pli brile. Estis domaĝe. 
   Kaj plurfoje Mark kaj mi akcen-
tis en pluraj kunsidoj, ke la 6a 
AK okazos ne en tiu ĉi jaro sed 
venontjare. Unu horo estis tro 
mallonga, tial mi ne havis tem-
pon paroli sufiĉe, sed enhave  
estis kontenta.  

Lee Jungkee 

Aldonindas, ke dum la informkunveno de la Afrika Komisiono 
dum la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo, preleg-
etis  ankaŭ s-ro Alain CASIEZ. Kiel sekretario de Esperanto Plus, 
li prezentis la asocion, ĝiajn agadojn favore al disvastigo de         
Esperanto en Afriko t.e en Togolando danke al Adjévi, en        
Madagaskaro danke al Henriel, en Sud-Kivuo danke al Ĵeremia 
kaj en  Tanzanio danke al Mramba.  
   Li ankaŭ prezentis Instituton Zamenhof, kiu daŭre ricevas  
financan subtenon de la asocio “Une école au Togo“. 

Alain CASIEZ 

Afrikanoj ne abundis en la ILEI-Konferenco, nek en la UK 
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Kiel subteni la revuon BABILANTO? 
 

     Disponigante monon al la revuo, ekz. 10 EUR aŭ pli. La monon oni bv ĝiri al la konto “apto-c“ ĉe UEA. 
Posta informo pri pago rajtigas ricevon de ĉiuj numeroj de la jaro.   

Antaŭajn numerojn oni povas elŝuti per la ligilo: www.esperanto-en-togolando.jimdo.com/babilanto  
  Memvolan mondonacon oni sendu al la uea-konto "apto_c" de APETo  

 

 Poŝta adreso: 06 BP 61807, 06  Lomé-TG Togolando  Tel: (+228 ) 90 25 75 49, 22 57 22 80  adjevia@gmail.com, adjevia@yahoo.fr 

Estas deziro de multaj Afrikaj     
Esperantistoj partopreni en la UK 
kaj ILEI-Konferencoj por ĝui la   
internacian etoson, sed la kong-
resaj aliĝkotizoj kaj vojaĝkostoj 
estas altaj por multaj el ili. Eĉ tiuj, 
kiuj iel sukcesas aliĝi al tiuj       
prestiĝaj aranĝoj    
devas ankoraŭ al-
fronti malfacilaĵojn, 
kiuj foje malebligas la 
vojaĝon al la koncerna 
renkontiĝo. 
   Al la ĵus pasinta  
jubilea UK en Lillo 
2015 aliĝis dudeko da 
afrikanoj. Nur 6 povis 
fine aperi en la     
kongresejo. 2 el ili 
jam loĝas en Eŭropo 
kaj 4 aliaj povis el 
Afriko sukcese akiri 
vizojn. Estis vere sur-
prizo, la fakto ke tiuj, 
kiuj iam eĉ vojaĝis 
alikontinente kaj revenis hejmen 
antaŭ la fino de la valideco de sia 
vizo (ekzemple Emile Malanda el 
Sudafriko kaj mi), ne sukcesis    
partopreni la kongreson pro pro-
blemo de vizo. 
   La 13-an de julio, post pago de ĉ 8 
eŭroj kontraŭ rendevuo en la    
konsulejo, mi prezentiĝis kun mia 
vizdosiero el invitiloj de ILEI, UEA, 
kvitanco pri pagitaj restado kaj 
transporto en la kongresa lando, 
asekuro, pruvoj pri sufiĉaj financaj 
rimedoj, atesto de rezervitaj flugoj. 
Estis longa vico de homoj en la 
atendejo, sed post iom da pacienco 
fine venis mia vico kaj mi povis 
prezenti la peton kaj pagi 60 eŭrojn 
por la vizo (tiu sumo ja multas por 
togolandanoj, ĉar la averaĝa salajro 

enlande estas 52.5 EUR). Oni donis 
kvitancon kaj anoncis la tagon de 
ricevo de la vizo. 
   Mi pretigis min, preparis preleg-
etojn pri Afrika Agado, aĉetis     
diversajn bezonaĵojn kaj dona-
caĵojn por la vojaĝo kaj anoncis 

mian baldaŭan foreston al famili-
anoj. Kiam mi reiris serĉi la pas-
porton la trian tagon, oficistino el 
la giĉeto anoncis, ke mia vizo estas 
rifuzita pro “ Les informations com-
muniquées pour justifier l’objet et 
les conditions du séjour envisagé ne 
sont pas fiables“ [la prezentitaj   
informoj por pravigi la celon kaj 
kondiĉojn de la antaŭvidita restado 
ne fidindas]. Seniluziigite, mi     
tamen ricevis mian pasporton, sed 
ne la pagitan monsumon.  
   UEA estas sufiĉe mondkonata 
asocio kaj la kongreso en Lillo ne 
nuliĝis, certe devis esti mis-
kompreno. Necesas eksteraj inter-
venigoj por rapida klarigo de la 
situacio.  La prez. de la Franca Landa 
Asocio (UFE), la prez. de UEA kaj 

francaj geamikoj, tre afablaj kaj  
pretaj helpi, provis interveni      
diversmaniere al la konsulejo. Ili 
faris sian plej eblon: ĉiu retumis, 
faksumis kaj telefonis al la konsul-
ejo. Ĉio estis provita malsukcese. 
Ŝajnis, ke ĉiuj deko da kontakt-

adresoj de la konsulejo 
ne funkciis.  
   Sekve multaj E-istoj 
seniluziiĝis pro mia 
malĉeesto en la kon-
greso, same kiel por 
aliaj ĉar ni certe meritis 
tion. Retletero de la vic
-prezidanto de UEA kaj 
ĉefe de la estrarano pri 
Afriko s-ro Lee sincere 
montris grandan beda-
ŭron kaj ian kulpeman 
senton ne pravan. 
   Kion fari ? Tia estas la 
viza sistemo kun la 
francaj diplomatiaj  
domoj. Kio ankoraŭ pli 

tiklas estas, ke nuntempe en mul-
taj afrikaj landoj la francaj konsul-
ejoj rajtiĝis ricevi kaj trakti valide 
vizpetojn por multaj landoj de la 
Schengen zono, kiuj ne havas aŭ 
fermis siajn konsulejojn en unuo-
paj afrikaj landoj. 
   Ni esperu, ke por la venonta UK, la 
LKK antaŭe sukcesos ligi rilatojn 
kun ĉiuj landaj konsulejoj, kies      
civitanoj estos subvencie preleg-
vojaĝontoj de UEA, por tiel faciligi la 
akiron de vizoj. Alikaze, la interveno 
post decido pri rifuzo povos nur efiki 
malsukcese, kiel por la 100-a UK. 
Ankaŭ la invitiloj de UEA kaj ILEI 
devos esti verkitaj plej konvene laŭ 
la postuloj de Schengen. La ĝisnunaj 
tradiciaj invitiloj de UEA kaj ILEI 
kun ĝenerala enhavo jam montris 
sian limon. 

Kial Afrikanoj ne venis multnombre en Ostendo kaj Lillo ? 

...ĉar Eŭropo estas 
fortikaĵo por multaj 

el ili...  

http://www.esperanto-en-togolando.jimdo.com/babilanto
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Merkrede, la 12-an de aŭgusto 2015 
la Esperantista junularo de  DKEA 
- landa asocio en DR Kongolando 
celebris la internacian Tagon de la 
junularo. 
   La ceremonio estis etosplena, 
vigla kun ne priskribebla bunteco. 
La salono Yenge, kiu servis kiel 
kadro por la aranĝo, vibris laŭ la 

ritmo de la muziko prezentita de la 
“anĝeloj“, muzikgrupo de la          
pedagogia universitato en Kinŝaso.         
Sekvis la prezentado de teatraĵo pri 
Kimpa Vita, 22 jaraĝa junulino   
fajrobruligita de portugaloj en dek-
sepa jarcento. Ĉio bone disvolviĝis. 

 
JP Lungikisa 

 

Nova lerno-libro el DR Kongolando   

DR Kongo: memore al 12-a de aŭgusto…. 

Muzikgrupo “anĝeloj“  

Cento da Afrikanoj arde deziras  
partopreni en la 6-a Afrika Kongreso 
de Esperanto (AKE), kiu okazos en 
Rumonge, sude de Burundo, de la 13
-a ĝis la 20-a de aŭgusto 2016, kun-
lige kun la tria afrika AMO-
seminario de UEA. Ili ĉiuj estas pro-
gresemaj Esperantistoj kaj repre-
zentontoj el afrikaj landaj asocioj kaj 
kluboj.  AKE-6 estas okazaĵo por la 
partoprenontoj studi la problemojn 
de la movado en Afriko, labori, lerni, 
malkovri kaj fortigi la amikajn     
rilatojn inter ili. 
   La aliĝkotizo de la kongreso estas 
de 2 ĝis 10 eŭroj por Afrikanoj. Mal-
graŭ relative modestaj kotizoj, mul-
tas samideanoj en la kontinento, 
kiuj ne sukcesos pagi siajn vojaĝ-
kostojn al la kongreso. Kial ni ne 
helpu al tiuj geamikoj aŭ al la kon-
greso mem? Sufiĉas sendi donacon 
de 20 eŭroj aŭ pli al la konto Afriko 
ĉe UEA kun indiko "AKE-2016".  Por 
pli da informoj oni bonvolu skri-
bi  al: ake-2016@yahoogroupes.fr 
   Danke al viaj donacoj, inter la   
meritplenaj Afrikanoj sufiĉe multe 
da Esperantistoj estos invit-
otaj prioritate el la najbaraj landoj, 
kie la movado estas relative forta. Vi 
povos ankaŭ rekte pagi por la invit-
oto la vojaĝbiletojn kaj sendi al li aŭ 
ŝi, se vi dezirus. Ĉiukaze, vi rajtos 
peti de la organizantoj de la 6-a AKE 
informojn pri tiuj subvenciotoj kaj 
raportojn pri la kongreso. Ni certas, 
ke via bonvola aliĝo al tiu ĉi kamp-
anjo brile kontribuos verdigi  Afrikon. 
   La partoprenontoj de AKE-6 estas 
vervaj kaj aktivemaj. Bonvolu sen-
hezite helpi al tiuj afrikaj semoj flor-
iĝi en la Esperanto-komunumo. La 
movado jam staras sur bonaj reloj en 
la kontinento. Moralan aliĝon al la 
6a AKE ankaŭ ni tre bonvenigos, 
same kiel materialojn por premii 
diversajn dumkongresajn ludojn kaj 
kvizojn. 
   Firme kredante, ke la sukceso de la 
6a AKE fariĝos fundamento de iam 
okazonta UK en Afriko,  ni anticipe 
kaj kore dankas vian enviciĝon.  
   Adjévi Adjé, kunordiganto de AK 
Lee Jungkee, estrarano de UEA pri 

Afriko 

 

Partoprenigu Afrikanojn 

Esperanto mu Kikongo [Esperanto el Kikongo] estas la titolo de nova 
lerno-libro el DR Kongolando. Ĝin verkis kaj eldonis Esperantisto 
Batangu Mpesa, membro de la landa asocio DKEA. S-ro Batangu estas 
profesie lingvisto, li antaŭ ne longa tempo esperantistiĝis. La apero de 
tiu lia libro estas bona atingo por la Movado en Kongo. Per ĝi multaj 
novaj Esperantistoj certe naskiĝos.  
   Kikongo estas unu el la naciaj lingvoj en Kongo. 

mailto:ake-2016@yahoogroupes.fr
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Bazaj informoj pri la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto  -  AKE 

Lago Tanganjiko 


