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INFORMOJ  je la 18a de aprilo 2013 
 

 
Stage organisé par ESPERANTO-INDRE et ESPERANTO-LIMOUSIN au Moulin de Piot à 
CHENIERS dans la Creuse. Dates : du vendredi soir 24 mai au dimanche après-midi 26 mai. Trois 
niveaux de cours, préparation aux examens. 
Voir sur le site http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article130. Inscrivez-vous ! 
 

Avec la Maison des droits de l'Enfant : Tenue d'un stand à  « l 'Envolée des livres »  (Salon du 
livre de Châteauroux), les 4 et 5 mai aux Cordeliers (Samedi AM / Dimanche toute la journée). 
Qui peut aider? 
Voir sur le site : www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org  /  mde.chateauroux@free.fr 
 
Nous avons reçu de :  

• Marion  <belisle22@laposte.net> , Receptoj (vikia kuirlibro) en esperanto : 
 Mi ankaŭ aldonis ligon en la familia vikio: http://familioj.wikispaces.com/Aliaj+aferoj 
 

• Françoise NOIREAU <fransoazo@gmail.com> : 
 Mi petas vin saluti kaj "ŝati" la retpaĝon de nia regiona federacio: 

http://www.facebook.com/EsperantoProvence?ref=hl 
 

• Pedro Hernandez <esperantio@ono.com>Afrikaj geknaboj serĉas korespondamikojn : 
 La geknaboj de la orfejo de Goma, Kongolando serĉas korespondamikojn por amikeco en 

Esperanto. Ĉerte ili povus interŝangi multajn interesegajn aferojn pri ilia kulturo, vivo... La aĝoj 
estas inter 9 kaj 21 jaroj. Se iu volas havi Afrikan amikon, kontaktu rekte kun Sro. Alphonse 
Waseka, alphonsewaseka@yahoo.fr 

 

• Didier Janot <didier.janot@gmail.com> : 
 Sabate matene la 8an de junio okazos Esperanto-ekzamenoj en pluraj urboj de Francio : 

Avignon, Arras, Limoges, Lyon, Paris,Toulouse,La Roche sur Yon. 
Por ĉiu nivelo (B1-B2-C1) la ekzameno konsistas el du sendependaj partoj : skriba kaj parola. 
En ĉiuj urboj okazos skriba parto. En kelkaj urboj okazos ankaŭ parola parto. 
Ali ĝu rete : http://www.edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj 
Ĝeneralaj informoj pri KER-ekzamenoj legeblas tie : http://www.edukado.net/ekzamenoj/ker 
KER : Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj (en la franca CECR : Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues). 
Ĉi tie spekteblas klarigo-filmo de la pasinta jaro : 
http://www.youtube.com/watch?v=CMn8TVdxU_E 
Ĝi ankoraŭ validas por la skriba parto de 2013. 

 

• Kvinpetalo  Esperanto-Centro, 15 Rue du Lavoir FR-86410 BOURESSE : 
Grande variété de stages :  Retadreso : informoj @ kvinpetalo.org (forigu la spacojn)  

  Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314 Retpaĝaro : http://kvinpetalo.org/ 
 

• MCE , Château de Grésillon , 49150 Saint Martin d’Arcé :  
 Semaine de printemps du 20 au 27 avril 2012 . Voir sur gresillon.org/printemps. 
 Tel. +33 (0)2 41 89 10 34  

 

• Congrès ESPERANTO-FRANCE et Fédération Internationale des Cheminots 
  à Artigues près Bordeaux du 4 au 11 mai.  http://esperanto-france.org/congres-national-2013 
 

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


