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INFORMOJ je la 16a de januaro 2014 
 

 

Rappel :  Assemblée Générale de ESPERANTO-INDRE, le 2 février à 14h, suivie, à 16 h d’une 
présentation de Pierre Limoges « Léonard de Vinci : vie et oeuvre », à la Maison de Quartier Est, 1 Rue 
Jules Massenet, à Châteauroux. Voir : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article197 
 
Du 4 au 8 avril, nous accueillerons Miguel Ángel González Alfonso, qui vient de Cuba. 
Voir document joint  « Personaj datoj de la esperantisto S-o Miguel Angel ». 
Ci-après le message qu’il a envoyé : 
«  R WALDO DIESTE <waldo.dieste@infomed.sld.cu> 
Tre Estimata Esperantistino  Maryvonne el Esperanto-Indre 
Mi profitas la okazon por informi vin ke dum la monato januaro ,mi antauxrezervos miajn flugbiletojn kaj 
tuj poste mi pagos mian vojagxasekuron por poste peti intervjuon kun la Franca Ambasadoro en Havano 
kiel eble plej baldaux por povi ricevi la vizon suficxe frue por povi acxeti la flugbiletojn kun malpli ol 
1000 Euxroj, mia amiko-Esperantisto el Germanio S-ro Detlef Hofmann kiu ofte parolis kun mi telefone 
kiam mi estis vizitanta Francion pretas helpi nin, li esprimis tion pere de E-reto la 26an de decembro 2013 
hofmann.detlef@arcor.de . Mi fartas suficxe bone kaj mi deziras al vi cxiuj Sanon kaj Prosperon! Cxio 
iras glate.  
Viaj reagoj kaj informoj cxiam estos bonvenaj kaj utilaj Detlef Hofmann  hofmann.detlef@arcor.de  
Amike kaj Sincere S-ro Miguel Ángel González Alfonso 
*Prezidanto de la Esperanta Klubo "La Najbaroj" el Kuba Esperanto Asocio. Fondita la 5an de julio 
2005. » 
 
Nous avons reçu de : 
• Carole Landais <carolelandais@yahoo.fr> 
Espéranto Limousin - convocation Assemblée générale. « Bonjour, Vous trouverez ci-joint la 
convocation pour l'assemblée générale de l'association, qui aura lieu le dimanche 26 janvier prochain,, 
à Limoges, ainsi qu'un plan pour vous y rendre (et le procès-verbal du dernier CA). Au plaisir de vous 
voir bientôt. Bonan novan jaron al ĉiuj !». Voir les 3 documents joints. 
 

• J.M.Cash <rcash@free.fr> 
« Saluton, Mi transsendas  tiun interesan informon : La Trejnseminario de Elloke tutmonden, kiu 
okazos en Toulouse,  21-24 de februaro 2013, estas internacia seminario kadre (do financita) de 
Grundvig-projekto "Elloke tutmonden". Ghi povas interesi multajn esperantistojn, char ghiaj temoj estas :  

1 -  trejnado pri hom-mastrumo 
2 -  Trejnado pri organizado de spektakloj.: http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/664085 » 

 

• Mian Salam SHANY <m.s.shany6@gmail.com> 
« Se vi ankoraŭ ne vizitis Nepalon, ĝuu partopreni en la ege alloga SPECIALA EKSKURSO 2014 EN 
NEPALO aranĝita de Nepala Esperanto-Asocio (aliĝinta al UEA) dum marto ĉijare. Pli detale vi povas 
legi en nia hejmpaĝo www.esperanto.org.np  kaj ligilo:  
https://www.dropbox.com/s/iu3cc2fow5ztxax/SPECIALA%20EKSKURSO%202014%20EN%20NEPA
LO.%20PDF.pdf .» 
 

• BEL Informas  <belinformas@esperanto.org.br> 
«Estimataj, Jen nova numero de la elektronika bulteno de Brazila Esperanto-Ligo. Havu bonan 
legadon! Feliĉan 2014! http://esperanto.com.br/bel/2014-01-08/index.htm .» 
 

• Claude Nourmont <moonmont@pt.lu> 
« Provenca gazeto pri la enpanteoniĝo de Renée Triolle. Jen kiel Renée paroligas pri Esperanto en la 
loka gazetaro. Duoble gratulojn! (trovita ĉe Edukado.net). Claude.» Voir document joint. 
 
Gxis,                     Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


