
Grosjean Mireille 
2016 Mireille rakontas al vi pri ĉi tiu jhus finita jaro per kelkaj ekzotaj koloroj ... 
Se vi volas vidi la lokojn, kiujn mi vizitis, vi povas, irante al mia blogo 
mirejo3.blogspot.com. 
 
Unue: Mi esperas ke vi fartas bone, ke vi komencis 2017 kun impeto kaj kuraĝo. 
« Chion bonan » mi deziras al vi, kiel ni diras en la germana "Alles Gute"  .... Mi elkore 
dankas ĉiujn, kiuj sendis al mi siajn novaĵojn kaj bondezirojn. 
 
Mi komencis 2016 en mia vilaĝo Les Brenets, Svislando. De 18 ĝis 21 januaro mi saltis al 
Orléans, Francio, por prelegi pri la dominantaj lingvoj kaj mondaj lingvoj, inkluzive de 
Esperanto (EO). De marto 11 ghis 14 mi estis en Herzberg « die Esperanto-Stadt », la 
Esperanto-Urbo, en Germanio. 
 
Fine de marto: privata restado che miaj geamikoj Ansen en Istanbulo, Turkio, poste 
partopreno en EO-kongreso en Kayseri, centra Turkio, kaj poste salto al Erevano en Armenio. 
Mirindaj malkovroj. (Mi prelegos pri Armenio en Le Locle la 25-an januaro 2017). 
 
5 ĝis 8 majo: parto de la Estraro de la Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) restadis che mi 
hejme por laborkunsido. Tiuj el Azio, Afriko kaj Ameriko partopreni per skajpo. 
 
Junio 2 al 5 en Nantes, Francio, kaj de tie salto al St Petersburgo, Rusio, de tie per shipo al 
Helsinko, Finnlando, lando, kie mi ankoraŭ neniam estis. 
 
Julio: du kongresoj de po unu semajno : Nitra en Slovakio kaj Nyíregyháza en Hungario. 
 
Aŭgusto 28: per helpo de tri viroj de la vilagho mia piano iras en nian trajneton kaj ek kun 
muziko : Boogie-woogie sur la trajnlinio  « Le Regional » ! 
 
Septembro kaj oktobro 3 semajnoj en Kotonuo, Benino. 
 
Novembro: Ĉinio (Guangzhou kaj Zaozhuang) 10 tagojn, Nepalo (Katmanduo) 17 tagojn, kaj 
Nederlando (Roterdamo) 3 tagoj. En Katmanduo mi povis partopreni en la geedziĝfesto de 
Prakash, la juna nepalano, kiu "adoptis" min kiel avinon. Estis la 20an de novembro. Tri 
tagojn poste li eksciis, ke li estis maldungita. Ni estas en grandaj zorgoj pri lia estonteco. 
 
Decembro 15: salto al Yverdon por vidi mian trian jhus naskitan nepon kaj gratuli la feliĉajn 
gepatrojn Joelle kaj Julien. En la familio de Marion : Romain studas arkitekturon ĉe la 
Politeknika Altlernejo en Lausanne (EPFL) kaj Samuel daŭrigas sian lernejan vojon; li estas 
pli alta ol mi.... 
 
Mi finis 2016 en Saarbrücken en Germanio, partoprenante la renkonton de Esperanto-
parolantaj familioj « Novjara Renkontigho ». 
 
Mi ankau iom saltetis tra Svislando : tio estas al Winterthur (ZH), Morges (VD), Uster (ZH) 
Hulftegg (SG) Hirzel (ZH), Vevey (VD), Flawil (SG). Kaj dufoje en Berno por akiri rusan 
vizon kaj ĉinan vizon. 
 
Amikoj sukcesas veni al mia hejmo por restadi kun mi inter miaj vojaĝoj : Duncan kaj Cecily 
el Usono, Waro kaj shia filo el Tajvano, Ao el Japanio, Prakash el Nepalo kaj certe mi 



forgesas kelkajn… 
 
En mia vilaĝo mi membras en la Ĝenerala Konsilio (Parlamento) kaj prezidas ghin de aŭgusto 
2016 ĝis junio 2017. Mi preparas akcepton unufoje monate en kunlaborado kun « Pro 
Senectute »: mi bonvenigas emeritulojn por manĝo tagmeze. 
 
Mi lanĉis Lingvo-Kafejon en La Chaux-de-Fonds, ĝi funkcias bone, mi havas grandan 
plezuron vidante la generaciomikson. Imagu la rusan tablon kun 8 personoj, juna patrino, kiu 
estas la gvidanto, kaj aliaj, inkluzive de maljunaj sinjorinoj, kiuj venadas por havi la plezuron 
paroli ruse dum vespero. 
 
La gvidado de la Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) okupas min multe kaj mi ŝatas tion 
ankaŭ. Mi ne povas plendi, char mi kandidatighis por esti prezidanto kaj mi elektiĝis. Do 
"selber Schuld" ni dirus en la germana ; en Eo: mi mem kulpas pri tio. Mi proponis 
Esperanton kiel nematerian kulturan heredaĵon de Svislando en la kantono Neŭŝatelo. Sukcesa 
paŝo: la propono iris de la kantono Neŭŝatelo al Berno. Mi atendas la rezulton. Edmond Privat 
kaj Hector Hodler meritas tion. 
 
Mia sano estas stabila. Neniu doloro. Kelkajn medikamentojn mi devas gluti. Mi havas 
specialan dieton. Mia pezo estas tro alta, sed mankas tempo por koncentrighi pri maldikigho 
... Mi prenis tempon kaj mi daŭre faras tion por bone komuniki kun miaj filinoj, kiuj estas tiel 
gravaj en mia vivo, bonvena subteno en ĉiuj momentoj. Kaj mi esperas, ke tio estas reciproka. 
 
Mi sendas al vi miajn plej elkorajn salutojn. 
Mireille Les Brenets    2017-01-03 
Mireille Grosjean 
cp 9   CH-2416 Les Brenets 
 
Du nouveau sur mon blog mirejo3.blogspot.com 
Novajhoj sur mia blogo mirejo3.blogspot.com 


