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INFORMOJ je la 6a de decembro 2016 
Nous avons reçu : 
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT 
« Pensez aux jeux coopératifs pour vos achats de fin d'année! Contrairement aux jeux dits "classiques", le 
but des jeux coopératifs n'est absolument pas de battre les autres joueurs afin de gagner. En effet, les jeux 
coopératifs privilégient la solidarité : on gagne ensemble ou on perd ensemble. On ne joue pas contre les autres 
mais avec les autres. On partage la victoire, comme la défaite. Ils permettent une vraie collaboration et de belles 
discussions entre les joueurs! Découvrez dans notre catalogue plus de 130 jeux coopératifs et familiaux  
dont une bonne partie d'entre eux sont en vente ». Tous les jeux peuvent être empruntés contre adhésion à 
la Maison des Droits de l'Enfant ou pour la somme de 4€/jeu/semaine. 
 

• FLANDRA ESPERANTO-LIGO 
« Estimata. Nova adreso. Ekde la unua de januaro 2017 la nova sidejo de Flandra Esperanto-Ligo (kaj do 
ankaŭ la loko de ĝia Butiko kaj la eldonejo de MONATO) estos en Lange Beeldekensstraat 169, 2060 
Antwerpen. La telefonnumero kaj retadresoj ne ŝanĝiĝos. » 

 

• GUY CAMY 
Mondaj Pac-Ludoj en Esperanto !... kaj alvoko.  « Saluton al ĉiuj. Kun nekaŝita aparta ĝojo, mi plusendas 
la alkroĉitan artikolon, kies anonco raportas ontan mondskalan kaj unuafojan eventon por nia movado: 
plene partopreni al multfaka internacia renkontiĝo, malfermita al ĉiuj gecivitanoj de la mondo, kies laborlingvoj 
estos nur la franca kaj Esperanto. Ĉu menciindas, kiom tiu atingaĵo jam gravas por nia movado, kaj kiom gravos 
la rezulto rilate interkomunikaĵon? Portempa ĉeesto de ano(j) de la Olimpia Komitato kaj eminentaj politikistoj 
ege eblos. 
Tamen, ĉar mi preskaŭ certas ke mi kaj mia eta grupo ne kapablos ĉion regi, kelkmemvolontulojn mi 
bezonos por : - antaŭ la renkontiĝo, traduki francajn dokumentojn esperanten kaj diverslingven, - dum 
la renkontiĝo, kiu plejprobable daŭros unu semajnon komence de Julio 2019, i.a. interpreti konferencojn 
Fr / Eo    kaj reciproke.  
Tiucele, mi jam malfermis enskribiĝ-liston! Tial, mi anticipe vin dankas por amplekse diskonigi tiujn 
informaĵon kaj alvokon. Ankaŭ bv sciigi, ke por pliaj informaĵoj aŭ enskribiĝo prefereble min kontakti je: 05 59 
39 91 08. Grandega estos la tasko de mia urbestraro kaj de mia "Olorona Esperanto64" grupeto, sed vere ebla. 
Ligiloj :http://www.jeuxmondiauxdelapaix.com/index.htm . Ek al la trejniĝado por 2019!! Kore. G. Camy ». 
Voir document joint. 
 

• VINILKOSMO 
Informletero n-ro 41 pri aktualaj esperanto-muzikoj. http://www.vinilkosmo.com/?newsletter=41&lge=e 
 

• DANIEL HOUGUET / CLOPEAU MANJO [BRETONIO] 
« Jubileo de Kaito, ŝajnas ke la grupo kajto denove iĝis kvarkapa! bona novaĵo. Iili proponas sin por koncerti, 
diskonigu tion. Manjo ». Voir document joint. 
 

• 'ALEKS K.' / ZLATKO TISLJAR 
« Ĉiam estas pluraj interesaj novajxoj kaj informoj en la Europa Bulteno, eldonata de EEU. ALeks ». 
« Estimataj. Aperis novembra numero de Europa Bulteno. Legu che: http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno. 
Plezuran legadon mi deziras. Zlatko Tišljar. » 
 

• ESPERANTO ANGERS 
«  Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°38 de notre feuille d'information. Vous 
pouvez la télécharger sur notre site : http://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php?article87. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture ! Le Centre Culturel Angevin d'Espéranto. » 
 

• CENTRECULTURELESPERANTO-TOURAINE 
« Saluton. Mi sendas al vi la Turanĝian Lukon. Via rakontoj estas bonvenaj, ni plezure aperigos ilin. Bonan 
legadon ! Amike. Jacques ». Voir document joint. 
 
Gxis.                          Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


