
Se oni estas pli ol 60 jarojn aĝa kaj ne plu 
profesie laboras, tiam oni havas principe 
multe da libera tempo. Libera tempo ja ne 
estas malplena tempo, sed tempo pri kiu 
oni mem libere povas disponi. Oni povas 
doni la taskojn al si mem kaj oni povas 
mem decidi kiel rapide oni volas plenumi 
tiujn taskojn. Per tio la vivo povas ricevi 
novan sencon kaj oni povas esti utila al 
aliaj.

Tio validas unuavice por la propra 
familio. Oni povas helpi al siaj gefiloj en 
la konstruado de domo, en la ekipado de 
loĝejo, oni povas disponigi manĝojn por ili 
okaze de vizito kaj oni povas helpi aranĝi 
multajn aferojn. Se oni havas genepojn 
eblas eĉ transpreni la vartadon kaj 
prizorgadon de la infanoj, se la gepatroj 
petas pri tio. Kaj tiam genepoj povas esti 
granda fonto de ĝojo. Nun estante avo mi 
bone povas konfirmi tion.

Kutime la prizorgado de la familio estas 
pli ofte tasko de virinoj, dum viroj zorgas 
aŭ pri la teknikaj aferoj en la domo aŭ 
okupiĝas pri eksterfamiliaj aferoj. Tio 
povas ekzemple esti kunlaboro aŭ agado 
en kultura asocio ekz. en kantrondo. Tio 
estas por multaj homoj tre taŭga ebleco 
fari ion pozitivan kio levas la vivoĝojon kaj 
per kio oni povas pasigi la tempon kun 
saminteresuloj.

Sed oni povas ankaŭ esti kreiva kaj verki 
ion. Plej ofte temas pri spertoj el la propra 

vivo kaj ĝuste tiujn spertojn oni volas 
transdoni al la pli juna g eneracio. Oni 
povas eĉ volontule labori. Parenco mia 
kiu antaŭ jaro pensiuliĝis nun denove sed 
volontule laboras kiel bankoficisto dum 
kelkaj tagoj ĉiumonate. Temas pri speciala 
banko por homoj kiuj en neniu alia banko 
ricevus konton pro bankrotiĝo.

Por aktivaj esperantistoj malfermiĝas 
granda agadkampo. Ili povas okupiĝi pri la 
lingvo kaj ĝia disvastigo. Tio kompreneble 
hodiaŭ postulas regadon de la komputilo 
kaj scion pri la eblecoj de la interreto. Eble 
en mia aĝo hodiaŭ ne estas tre multaj 

spertuloj pri komputiloj, sed certe post 10 
jaroj estos konsiderinde pli da homoj kiuj 
post pensiuliĝo scipovos lerte labori per 
la komputilo kaj aliaj modernaj teknikaj 
rimedoj. Pro tio estas des pli grave ke la 
malmultaj esperantistoj kiuj estas spertaj 
kaj rilate al la lingvo kaj rilate al la uzo 
de modernaj teknikaj rimedoj laboru kaj 
kunlaboru por kreskigi Esperanton.

Labori por Esperanto kune kun aliaj estas 
tre kontentiga afero kaj mi do povas varme 
rekomendi tion al ĉiu kiu havas la eblecon 
pri tio.

Kontentigaj taskoj por pensiuloj

Fonto :  Retradio  - Traduko paĝo 6

Quelques mots
Une rentrée riche en activités nous attend : des cours que nous reprenons à l'Institut 
municipal, une invitée coréenne Ana Sonĝanta, notre présence active à la désormais 
traditionnelle Journée de la Paix, notre participation à la "Fête de la transition citoyenne 
49" et d'autres manifestations angevines à découvrir dans ce numéro d'Anĝeva Folio.

Ces activités vous intéresseront, je l'espère. Venez participer pour montrer au public 
angevin que l'espéranto est présent dans notre ville !

Pierre Jagueneau, Président

Kelkaj vortoj
Agoplena laborjara rekomenciĝo atendas nin : kursoj, kiujn ni proponos denove ĉe la 
Municipa Instituto, Korea gastino Ana Sonĝanta, nia aktiva ĉeesto en la tradicia Paco-
Tago kaj nia partopreno en aliaj anĝevaj aranĝoj menciataj en tiu Anĝeva Folio.

Mi esperas, ke tiuj aktivaĵoj interesos vin. Venu partopreni por montri al la anĝeva publiko, 
ke Esperanto vivas en nia urbo !

Pierre Jagueneau, Prezidanto
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Okaze de la datreveno de la forpaso 
de Zamenhof (14-an de aprilo 1917) la 
Kultura Centro "Esperanto-Touraine" 
organizis, dimanĉon la 6-an de aprilo 
2014, amikan kunvenon.
La prezidanto de la klubo, Dominique 
Baron, proponis viziton de la kastelo 
de Bridoré en la kamparo apud 
Loches.
Estas rimarkinda defenda loko, 
klasifikita historia monumento en 
1911. Tri reĝoj mallonge restadis en 
Bridoré dum la 15-a jarcento. Ĝia 
ĉefturo estas tridek metrojn alta. La 
pordego estis defendita per levponto 
por ĉaroj kaj piedirantoj kaj situas inter 
du kortoj.
Du vidindaĵoj :
4 "fosaj-kazematoj" (ĉe la anguloj de la 
fortikaĵo): defenda sistemo nevidebla 

Inter la 8-a kaj la 11-a de majo 2014, 
la koruso Interkant' staĝis en la 
Grezijona kastelo kun la gvidado de 
Zdravka Bojĉeva kaj Maja Mériaux. Ili 
estis muzike akompanataj de Fabrice 
Morandeau kaj Stéphane Blavoët.
Krom la provkanto, okazis la ĝenerala 
kunveno kaj oni elektis novan 
projekton por la koruso dum la jaroj 
2014-2015. Finstaĝe, dimanĉe 
matene, la interkantanoj gaje 
piediris de Grezijono al maljunulejo 
"Anne de Melun" por prezenti kore 
preparitan esperantan koncerton 
por la rezidantoj. La tuta salono 
emociiĝis. Ankaŭ, la profesiuloj al ni 
faris privilegian akcepton.
Fine de la spektaklo, kaj post kel-
kaj varmkoraj interŝanĝoj kun la 
maljunuloj kaj profesiuloj, oni trinkis 
aperitivon.

de la kamparo kiu ebligis defendi la 
fosaĵojn dum atako. Ili estis konstruitaj 
funde en fosaĵoj.
Sistemo de mezepokaj vaporbanoj :
La etuvo estas subtenita per la 
varmigĉambro kun 4 pilieretoj el brikoj. 
Tiuj ĉi varmigis la plankon sur kiun oni 
verŝis bolantan akvon, kiu vaporiĝis. 
Vendita kiel nacia bieno dum la 
revolucio, la kastelo apartenas de 
tiu periodo ĝis nun al la sama familio. 
Agrabla tagmanĝo sekvis la viziton, 
en restoracio de Loches.

Fonto : Dominique Baron, Bérangère Turbillon, ktp.... kaj 
Google. Foto : Geneviève Gourichon 

Dans notre région :

Promenade en Touraine
A l'occasion de la date anniversaire de 
la mort de Zamenhof (le 14 avril 1917), 
le Centre Culturel Espéranto-Touraine a 
organisé, dimanche 6 avril 2014, une amicale 
rencontre.
Dominique Baron, président du club, proposa 
une visite du château de Bridoré, dans la 
campagne, près de Loches. 
C'est un remarquable château-fort, classé 
monument historique en 1911. 3 rois ont fait 
un court séjour à Bridoré durant le 15ème 
siècle. Son donjon atteint 30 mètres de haut. 
La grande porte était défendue par un pont-
levis pour les chariots et les passagers. Elle 
se situe entre deux cours. 
Deux curiosités : 
4 "caponnières" (aux angles de la forteresse) : 
système de défense, invisible de la campagne, 
qui permettait de défendre les fossés durant 
une attaque. Les caponnières sont construites 
au fond des fossés.
Le système de bains de vapeur du moyen-âge. 
L'étuve est soutenue par la chambre chaude, 
munie de 4 petits piliers de brique. Ceux-ci 
réchauffaient le plancher sur lequel on versait 
de l'eau bouillante, laquelle se vaporisait.
Vendu comme bien national durant la 
révolution, le château appartient dès lors à la 
même famille.
Un agréable repas, dan un restaurant de 
Loches, suivit la visite.

Source : Dominique Baron, Bérangère Turbillon, ktp.... kaj 
Google. Photo : Geneviève Gourichon

Interkant' à la maison de retraite 
"Anne de Melun" de Baugé
Entre le 8 et le 11 mai 2014, le chœur Interkant' 
était en stage au château de Grésillon, avec 
Zdravka Boytcheva et Maja Mériaux comme 
chefs de chœur. Elles étaient accompagnées 
en musique par Fabrice Morandeau et 
Stéphane Blavoët. Outre les répétitions, s'est 
tenue l'assemblée générale et un nouveau 
projet a été choisi pour Interkant' durant les 

années  2014-2015. En fin de stage, dimanche 
matin, les choristes marchèrent joyeusement 
de Grésillon à la maison de retraite "Anne 
de Melun" pour présenter, en espéranto, 
un concert préparé avec cœur, auprès des 
résidents. Le salon se remplit d'émotion. 
Les professionnels nous réservèrent aussi 
un accueil privilégié. En fin de spectacle, et 
après quelques échanges chaleureux avec 
les personnes âgées et les professionnels, on 
nous servit l'apéritif.

En nia regiono

 Promenado
en "Touraine"

La kastelo de Bridoré

La koruso Interkant' gvidita de Zdravka Bojĉeva
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Interkant' en maljunulejo
"Anne de Melun" en Baugé
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Anĝeva Kultura 
Centro de Esperanto... 
kiel intervenanto en 
Gimnazio

Duafoje, iniciate de Stéphane 
Lelaure, fak-instruisto en gimnazio 
nomata Charles-de-Foucauld 
en Beaupréau okazis, la 15-
an de majo 2014, informado 
pri Esperanto kadre de la 
projekto "internacia semajno". 
Tiu interagado estis prezentita 
por proksimume 150 lernantoj 
en kvin diversaj klasoj (3ème, 
4ème, 6ème). Stéphane ankaŭ 
esperantistiĝis de longtempe. 
La lernantoj montris sin viglaj, 
reagemaj, precipe la du klasoj 
"6ème".

Le Centre Culturel 
Angevin d'Espéranto... 
comme intervenant au 
Collège

Pour la deuxième fois, à l'initiative 
de Stéphane Lelaure, professeur 
d'anglais au collège 
Charles-de-Foucauld de 
Beaupréau, a eu lieu, le 15 
mai 2014, une information sur 
l'espéranto dans le cadre du 
projet de "semaine internationale". 
Cette intervention s'est faite 
auprès d'environ 150 élèves de 
5 classes différentes (3ème, 
4ème, 6ème). Stéphane est 
aussi espérantophone de longue 
date. Les élèves se sont montrés 
éveillés et réactifs, surtout les 
élèves des deux classes de 6ème.

"Planète en Fête"
à Ballots (Mayenne)

Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014, le club angevin 
d'espéranto était invité pour assurer une permanence 
d'information sur la langue internationale au cours 
du festival bio "Planète en Fête" organisé à Ballots 
en Mayenne. Tantôt riant sous le parasol, tantôt 
se battant contre vent et forte pluie, nos membres 
ont passé ces deux journées dans une ambiance 
agréable et festive. Malgré ce temps incertain, de 
nombreux exposants avaient installé leurs stands. 
Un public nombreux s'était également déplacé pour 
cet évènement. Des visiteurs, s'approchant de 
notre stand, découvrent le mot "espéranto" pour la 
première fois, d'autres veulent en savoir plus, enfin 
certains, espérantophones de longue date, désirent 
des contacts, des adresses pour se rencontrer ou 
prendre des cours dans leur département.
Si quelques visiteurs doutent de la nécessité de 
notre langue, la plupart reconnaissent les côtés 
"équitable" et "pacifique" de l'espéranto.

Geneviève 

Sabate kaj dimanĉe, la 28-an kaj 29-an 
de majo, la anĝeva klubo de Esperanto 
estis invitita por deĵori kaj informi pri 
la internacia lingvo dum la biofesto 
"Festanta planedo" organizita en 
Ballots (departemento Mayenne). Jen 
ridantaj sub ombrelo, jen bataladantaj 
kontraŭ vento kaj pluvego, niaj membroj 
trapasis tiun eventon en agrabla kaj festa 
etoso. Malgraŭ tiu pluvoriska vetero, 
multnombraj ekspoziciistoj starigis siajn 
budojn. Multnombra publiko venis por tiu 
evento. Proksimiĝante al nia budo,  kelkaj 
vizitantoj malkovris, unuafoje, la vorton 
"Esperanto", aliaj volis pli scii. Malnovaj 
lokaj Esperantistoj faris demandojn pri 
adreso aŭ kontakto, aŭ kiel lerni en sia 
departemento. Se kelkaj vizitantoj dubas 
pri la neceso de nia lingvo, la plejmulto 
el ili konsideras la lingvon Esperanto kiel 
justa kaj paca.

Geneviève 

Mercredi 3 septembre 2014
“Zoom sur la Roseraie”, 8ème édition de 
la Journée-découverte des associations 
et activités au Centre Jean Vilar à Angers, 
de 10h à 18h non-stop. Le Centre Culturel 
Angevin d’Espéranto y tiendra un stand : 
venez nous voir !

Dimanche 21 septembre 2014
Le Centre Culturel Angevin d’Espéranto 
participera à la Journée Internationale 
de la Paix,  organisée à Angers par le 
Collectif du 21 septembre.

Du 23 au 25 septembre 2014
La Coréenne Shin Eun-
Sook (Ana Sonĝanta) 
fera étape à Angers, 
dans le cadre de sa 
tournée en France.

Samedi 27 septembre et
dimanche 28 septembre 2014
Le Centre Culturel 
Angevin d’Espéranto 
tiendra un stand à la 
"Fête de la transition 
citoyenne 49" au Lycée 
horticole et agricole le 
Fresne à Angers.
 

Mardi 7 octobre 2014
Réunion-débat de 19h à 21h sur le thème 
"vers une culture sociale sans frontières" 
avec Vito Markov, espérantophone 
angevin. Avec la participation de Jacques 
Le Puil qui fera entendre l’espéranto en 
chansons !
Bar le Challenge, 11 pl. Mendès-France, Angers.

"Festanta planedo"

en Ballots (Mayenne)

Inter suno kaj pluvo !

Entre soleil et pluie !

«    nnnn                m    »

Fête de la

DU 26 AU 28 SEPT.   -  ANGERS
Lycée du Fresnes  -  Restauration sur place

Tout le programme sur : transitioncitoyenne49.org

Les rendez-vous à venir
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Kio estas 
Esperanto-TV ?
Esperanto-TV estas projekto 
naskita de la kunlaboro inter la 
Lingva Festivalo-Asocio kaj la 
aŭstralia amaskomunika kompanio 
iStreamStudios. Esperanto-TV 
(ETV) celas disvastigi konon 
inter popoloj pri kulturaj aferoj per 
Esperanto kiel ilo de paco. La kanalo 
oficiale debutis la kvinan de aprilo 
2014, kaj ekde tiam elsendis novajn 
filmojn (aldonante ĉirkaŭ tridek 
minutojn ĉiutage).
Ĝi estas la sola IPTV-kanalo de 
la mondo, en la internacia lingvo 
Esperanto.

Kio estas la celo de 
Esperanto-TV ?
Disvastigi kaj propagandi la 
internacian lingvon Esperanto.
Helpi la kreskon de la Esperanto-
komunumo tutmonde, per provizo 
de 24/7 Interreta portalo al altdifina 
Esperanto-filmmaterialo: en 
Esperanto, dublita en Esperanto kaj 
subtekstigita en Esperanto.
Krei materialajn kaj ekonomiajn 
rimedojn por Esperanto.

Diskonigi la Esperanto-komunu- 
mon internacie, en Aŭstralio kaj 
tutmonde.
Allogi junulojn al la esperanta 
movado, provizante trejnadajn 
eblecojn en cifereca video. (La 
averaĝa aĝo de la Sidneja-teamo de 
ETV estas 30 jaroj)

Kial la mondo bezonas 
Esperanto-TV ?
En epoko de interreta informado 
Esperanto nepre devas prezenti 
sin en Interreto per la plej influa 
moderna komunikilo de nia tempo: 

televido. Per interreta televido 
Esperanto povas prezenti sin 
plej efika per relative malmultaj 
financaj kaj organizaj rimedoj al 
homoj en ĉiuj mondpartoj. Sekve, 
Esperantistoj povas facile montri 
al la ne-esperantista publiko, ke 

ja ekzistas Esperanto-kulturo kaj 
fakte ĝi estas forta kaj transnacia kaj 
ofertas pozitivajn ideojn kaj solvojn 
pri lingvaj problemoj.

Kaj, kio misas ?
Malgraŭ tio, ke ni jam elsendas 
novajn filmojn ĉiutage – ni ankoraŭ 
ne estas plena televida kanalo, 
ni simple estas ludlisto. Fakte, 
nia projekto entute antaŭfiksas 
tri akuratajn fazojn : enkonduko/

diskoniĝo, plena tutmonda elsendo/
kunlaborado, daŭra produktado.
La nuna fazo (la unua) sukcesis, 
fakte ni jam ricevas kunlaboraĵojn 
de la tuta mondo kaj la kanalo estas 
pli kaj pli konata. Tiu fazo estas 
ankoraŭ youtube-stila, por ebligi la 
spektantojn ĝui la programaron sen 
problemoj de elsendo aŭ tempo, 
tamen en la dua fazo ETV iĝos 
la vera servo, pro la ebleco rekte 
elsendi materialojn kaj gravajn 
eventojn, kiel ekzemple naciajn 
kaj internaciajn kongresojn. En la 
dua fazo, fakte, la televid-kanalo 
estos elsendata per tre rapida 

Esperantista-TV projekto 
naskiĝis !
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La skipo
La skipo konsistas ĉefe, sed ne ekskluzive, de :

Richard Delamore (Produktoro kaj Film-
Redaktoro)
Richard estas 27-jara produktoro, aktoro, kaj 
anoncisto el Sidnejo, Aŭstralio. Li havas Diplomon 
pri Teatra Agado de la Sidneja Teatra Lernejo kaj 
kapablas pri retoj, luddizajno, kaj grafikaĵa dizajno. 
Li ankaŭ estas flua parolanto de Esperanto.

Marina Lobanova (Merkata Direktoro)
Marina estas entreprenisto kaj interreta fakulo. Gra-
vaj kapabloj de Marina inkluzivas negocan analizon, 
konsultadon, projektmastrumadon pri internacia 
telekomunikado, interreta teknologio kaj financaj 
firmaoj. Ŝi ankaŭ estas flua ruslingva parolanto.

Dmitrij Lushnikov (Asociita Produktoro)
Dmitrij estas 42-jara eventdirektoro de la Esperanto-
Federacio de Nova Sudkimrio. Dmitrij estas ankaŭ 
flua parolanto de Esperanto kaj la rusa.

Robert Poort (Oficiala Reprezentanto)
Robert estas 61-jara nederlandano, kiu jam pli ol 
20 jarojn loĝas en Las Vegas, Nevado, Usono kun 
sia familio. Li estas redaktoro de la radio-televido-
retportalo Studio. Robert parolas la nederlandan, la 
anglan, la germanan kaj Esperanton.

Antonio C. Codazzi (Konsilisto)
Antonio aĝas 41 jarojn kaj havas spertojn kiel 
anoncisto kaj (kunlaboranta) ĵurnalisto. Li tre ŝatas 
kinarton kaj konas televidan medion. Li havas 
magistrecon pri filozofio kaj, aktive partoprenas la 
Esperantan movadon. Li estas flua parolanto de 
Esperanto.

Mandy Fung (Novaĵleganto)
Mandy estas 24-jara ĵurnalisto, aktoro, kaj verkisto 
el Sidnejo, Aŭstralio. Ŝi havas bakalaŭron pri 
amaskomunikiloj kaj komunikado de la universitato 
de Novsudkimrio. Ŝi estas komencanto de 
Esperanto, sed ankaŭ parolas la anglan, kantonan, 
kaj mandarenan.

meritas! La aldonaj $150 pagos por 
la servoj de Indiegogo.
Ni ne malbone pritraktas niajn 
anstataŭulojn, kaj fakte tio ne 
necesas. Esperanto-TV dum 
preskaŭ 6 monatoj pruvis sin; ĝi 
elsendis novajn filmojn ĉiutage, ĝi 
produktas filmojn, kaj antaŭpuŝas 
nian filmindustrion. Do ni pruvis, 
ke sen helpo kaj kontraŭ ĉio, se oni 
revas sufiĉe multe, io povas naskiĝi! 
Tamen niaj revoj nun realiĝas, kaj do 
ni bezonas vian helpon !
Ni ĝojas, ke vi pretas ! Ne gravas 
kiom da mono vi donacas, se nur 
40 Esperantistoj donus po 50$ ni 
gajnus nian celon.
Kontaktu nin :
https://www.indiegogo.com/projects/servilo-por-
esperanto-tv-server-for-esperanto-tv

Interreto kun IPTV-teknologio, 
spektebla ne nur per komputilo sed 
ankaŭ per novaj televidaparatoj 
kaj poŝtelefonoj. La tria fazo celas 
resume instingi la kreskon de la 
Esperanto-filmindustrio kaj kinarto.
La unua fazo estis atingita per la 
propraj fortoj de la skipo, sed la 
sekva fazo ne estas same atingebla 
pro pli pezaj kostoj. Krome pro la 
rapida kresko de la spektantaro 
kaj teknikaj kialoj, Esperanto-TV 
bezonas levi $7,000 (Aŭstraliajn 
Dolarojn) kapitalon. (ĉirkaŭ 4800 
Eŭrojn) por plibonigi niajn servilojn, 
softvaron kaj ret-konekton
Fakte ne ! Esperanto-TV jam gajnis 
subvenciojn de kelkaj historie gravaj 
kaj longvidaj organizoj. Jen la listo :
La Aŭstralia Esperanto-Asocio, la 
Esperanto-Federacio de Novsud-
kimrio, la Hodler Institucio, la Lingva 
Festivala Asocio.
Do entute ni bezonas nur $2,000, 
jen kial ni ĝenas vin karaj spektantoj, 
ĉar senhelpe ni ne povas pliboniĝi 
kaj havigi al nia komunumo la longe 
atenditan televidan servon, kiun vi 

Spekti ETV :
- http://esperantotv.net
Aliaj informoj :
- https://www.facebook.com/LaEsperantoTV
- http://www.actingaustralia.com.au
Sendi mesaĝon :
- info@esperantotv.net
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Centre Culturel Angevin d’Espéranto
41 rue Pierre Melgrani 49000 Angers
Tél. 02 41 73 17 97  -  Courriel : info@esperanto-angers.fr

Nous contacter

ornamaĵoj, kaj eĉ sia propra historio.
La Monda Pupekspozicio 2014 okazos 
komence de oktobro kaj Etsuo Miyoshi, 
deziras nun aldoni plian “landon”, nome 
Esperantolando. Ĉu vi pretus helpi 
sendante pupon (memfaritan aŭ ne) al 
la organizanto?

Eltirita el revuo "Esperanto" n°160

http://world-dolls-exhibition.org/index.php/collection-en-2/

Poupées d'Espérantie* 
Une exposition mondiale a lieu chaque année 
depuis 2011 dans la ville d'Higashikagawa, au 
Japon. Par cette initiative importante, il est possible 
de montrer la diversité culturelle de l'humanité. Cette 
année, l'exposition sera dédiée à l'Argentine.
Etsuo Miyoshi est le principal moteur et fondateur 
de cet évènement. Grâce au monde espérantiste, à 
des gens aux professions très variées, la collection 
dispose déjà d'environ 1000 poupées de 52 pays.
Toutes les poupées sont exposées sur des stands 
avec affiches du pays d'origine, des expéditeurs 
donateurs, des informations touristiques etc...
En regardant les poupées, il est possible de faire le 
tour du monde jusqu'à des pays très lointains. Elles 
ont de la valeur par leurs fabrications, vêtements, 
accessoires, et même par leur propre histoire.
L'exposition mondiale 2014 aura lieu début octobre 
et Etsuo Miyoshi désire maintenant rajouter un autre 
"pays" : l'Espérantie*. Seriez-vous prêts à envoyer 
une poupée (faite par vous ou non) à l'organisateur ?

Eltirita el revuo "Esperanto" n°160

http://world-dolls-exhibition.org/index.php/collection-en-2/
* pays où l'on parle l'espéranto, c-à-d. le monde entier

www.esperanto-angers.fr.fr
www.esperanto-france.org,  www.esperanto-jeunes.org
www.uea.org,  www.esperanto.net

Vous informer

Kunhelpis al tiu eldonaĵo : Geneviève Gourichon, Jean-Yves Grille, Pierre Jagueneau, Jeanik Marolleau,, Laurent Vignaud.

Pupoj el Esperantolando
Monda Pupekspozicio okazas ĉiujare 
ekde 2011 en la urbo Higashikagawa, 
Japanio. Estas grava iniciato de la 
urbo, ĉar per ĝi eblas montri la kulturan 
diversecon de la homaro. La ĉi-jara 
ekspozicio estos dediĉita al Argentino. 

Etsuo Miyoshi estas la ĉefa motoro 
kaj fondinto de tiu evento. Dank'al la 
esperantistaro, homoj kun tre variaj 
profesioj, la kolekto jam havas ĉirkaŭ 
1000 pupojn el 52 landoj.
Ĉiuj pupoj estas montrataj en standoj 
kun afiŝoj donantaj informojn pri la 
devenlandoj, la sendintoj, turismaĵoj 
ktp. Rigardante la pupojn eblas fari 
mondvojaĝon al vere foraj landoj. Ili estas 
valoraj pro siaj fabrikmaterialoj, vestaĵoj, 

Les cours
d'espéranto
à Angers

Si l'on a plus de 60 ans et que l'on ne travaille 
plus, alors on a en principe beaucoup de temps 
libre. Certes, le temps libre n'est pas du temps 
vide, mais du temps dont on peut soi-même 
disposer librement. On peut se donner des 
tâches et on peut décider soi-même à quelle 
rapidité on veut les exécuter. De cette façon la 
vie peut prendre un nouveau sens et on peut être 
utile aux autres.
Cela vaut en premier lieu pour sa propre famille. 
On peut aider ses enfants à construire une 
maison, à équiper un logement, on peut mettre 
à leur disposition des victuailles à l'occasion de 
visite et on peut aider à régler de nombreuses 
affaires. Si l'on a des petits-enfants, il est même 
possible de prendre la garde et de s'occuper des 
enfants si les parents le demandent. Et alors, les 

petits-enfants peuvent être une grande source 
de joie. Etant maintenant grand-père, je peux 
vraiment confirmer cela.
D'habitude, les soins à la famille sont plus souvent 
le rôle des femmes pendant que les hommes soit 
veillent aux affaires techniques de la maison, soit 
s'occupent des affaires familiales extérieures. 
Ce peut être par exemple une collaboration ou 
une action dans une association culturelle, par 
exemple une chorale. C'est pour beaucoup de 
gens l'occasion très adéquate de faire quelque 
chose de positif qui élève la joie de vivre et par 
laquelle on peut passer du temps avec ceux qui 
ont les mêmes centres d'intérêts.
Mais on peut aussi être créatif et réaliser quelque 
chose. Le plus souvent, il s'agit d'expériences de 
sa propre vie et on veut justement transmettre 
ces expériences à la génération plus jeune. On 
peut même travailler bénévolement. Quelqu'un 
de ma famille qui est parti en retraite depuis 
un an, travaille bénévolement comme employé 
de banque quelques jours par mois. Il s'agit 
d'une banque spéciale pour des personnes qui 

ne pourraient recevoir un compte dans aucune 
autre banque pour cause de faillite.
Pour des espérantistes actifs s'ouvre un grand 
champ d'activités. Ils peuvent s'occuper de la 
langue et de son développement. Aujourd'hui 
cela requiert naturellement la maîtrise de l'or-
dinateur et la connaissance des possibilités 
d'internet. Peut-être qu'il n'y a pas aujourd'hui 
beaucoup d'experts en informatique de mon 
âge, mais certainement dans dix ans il y aura 
considérablement plus de gens en retraite qui 
pourront travailler habilement avec un ordinateur 
ou d'autre moyens techniques modernes. Pour 
cela c'est d'autant plus important que le peu 
d'espérantistes expérimentés concernant la 
langue et concernant l'utilisation de moyens 
techniques modernes travaillent et collaborent 
pour faire progresser l'espéranto.
Travailler ensemble pour l'espéranto est 
une affaire très satisfaisante et je peux donc 
chaudement recommander cela à celui qui a la 
possibilité de le faire. 

Des tâches valorisantes 
pour retraités

Traduction de la page 1

Inscrivez-vous pour apprendre ou 
progresser dans une ambiance 
amicale et détendue !

Débutants : 
Cours Municipaux
les samedis de 10h à 11h30
à partir du 15 septembre
Renseignements : 02 41 05 38 80
www.angers.fr/institutmunicipal

Conversation :
Salle du Petit-Mathurin,
avenue Jean XXIII, La Roseraie, Angers
Renseignements : 02 41 73 17 97


