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Saluton! Mi unue dankas kaj gratulas vin ĉiujn, kiuj aliĝis kaj nun ĉeestas la Tagon de Afriko 
por kune interparoli pri la afrika movado. Via partopreno atestas la intereson, kiun vi portas al 
la   movado en  nia kontinento, kaj ni esperas ke vi daŭre subtenos nin kiam sentiĝos la bezono. 
Ekde 2005, la afrika movado estis skuita interne de divido, kiu malhelpis al progreso. Antaŭ tiu 
jaro, venadis kontentigaj raportoj el diversaj flankoj de la kontinento, okazadis naciaj kaj 
regionaj aranĝoj tra Afriko kaj estis ankaŭ pluraj aktivuloj. Sed pro diverseco de opinioj, afrikaj 
esperantistoj kun malsamaj pensmanieroj konsideris unu la alian kiel malamiko, kaj tio dum 
pluraj jaroj disŝiris nian movadon. Nia komuna ŝipego preskaŭ dronis; feliĉe klopodoj estis 
faritaj por ĝustatempe restarigi ĝin sur bona vojo, eĉ se ankoraŭ staras diversflankaj obstakloj, 
nome iuj ankoraŭ obstinas en sia pozicio kaj konsideras siajn opiniojn ĉiam pli valoraj ol la 
aliulajn. Iuj aktivuloj kabeis, aliaj simple agadas izolite, dum aliaj konsideras sin kiel neŭtralajn 
kaj tial sendepende laboras unuope. Dume, pluraj landaj asocioj endormiĝis, ne aŭdiĝis pri 
TEJO-, ILEI-sekcioj.k.s. Malgraŭ la konstantaj klopodoj ĉu de la antaŭa, ĉu de la nuna Afrika 
Komisiono revenigi aŭ establi kunlaboran rilaton kun ĉiuj organizaĵoj, nur malmulte el ili akcep-
tis proksimigon al la afrika agado de UEA. 
Lastatempe dank’ al la nova teknologio estis starigitaj fejsbuka, telegrama forumoj, en kiuj 
afrikanoj pli kaj pli membras multnombre. Ne ĉiuj afrikaj esperantistoj membras en tiuj listoj,     
tamen multegaj landoj reprezentiĝas. Io tia donas pli freŝan elanon en la movado, ĉar per tiuj     
retgrupoj afrikanoj povas interparoli pri ĉio, senkonsidere al kiu ideologia tendenco oni pli in-
klinas kaj ĉiuj ŝajnas kompreni nun pli ol antaŭe, ke la problemo ne estas alproksimiĝo al iu aŭ 
alia ideologia grupo kaj ke diverseco estas faktoro por riĉigi la komunan aferon en nia kara 
kontinento. 
En 2019, mi estis elektita estrarano de UEA, kaj unu el miaj agadkampoj estas Afriko. Kiel   
afrikano kiu konas kaj travivis la tristan historion de la tiea E-movado, mi konvinkiĝas, ke por 
meti finon al la aĉa pasinteco necesas inkluzive inviti ĉiujn esperantistojn, kiuj forlasis la 
movadon  por  rekonstrui kaj plifortigi ĝin.  
Kelkaj malfavore respondis, sed multaj favore respondis al mia invito, kaj nun partoprenas en la 
rekonstruado de nia movado. Ni daŭre invitas aliajn veni kaj kunlabori kun la kontinenta      
komisiono por kunpensado pri la estonteco de Esperanto en la kontinento.  
UEA estas por ni ĉiuj, ĝi estas la tegmenta organizo, kiu helpas al ĉiuj e-istoj plifortigi la 
movadon en la respektivaj regionoj. UEA ne povas ekzisti sen siaj membroj, asocioj, fakaj grupoj 
ktp. Ja ĝi konscias pri la malfacila financa situacio en Afriko, kaj por ke tio ne estu baro al 
afrikanoj, la aliĝkotizo estis reduktita al 2 eŭroj ekde 2018. Sekve pluraj afrikanoj nun mem 
pagas sian aliĝkotizon. Ni gratulas la samkontinentanojn, kiuj jam aliĝis, kaj invitas aliajn kiuj 
ankoraŭ emas aliĝi, tion fari. Tamen, personojn kiuj ne povas mem pagi sian aliĝon, Fondaĵo 
Canuto povus helpi, se oni adresas tiucelan peton al ĝi, ekzemple. 
Numtempe ekzistas en Afriko pli-malpli 6 landaj asocioj, sed nur unu el ili havas komitaton A.  
Estas nia devo instigi daŭre landajn asociojn reordigi sian situacion, por ke la kontinento 
diverse rimarkiĝu tra la supera organo de UEA. 
UK jam okazis en preskaŭ ĉiuj kontinentoj, krom en Afriko, kaj UEA nun pli ol antaŭe volas 
ebligi tiun grandan E-eventon en Afriko. La antaŭa kaj la nuna estraroj konsideras tion kiel unu 
el la prioritatoj, sed kompreneble kongresi en Afriko sen afrikanoj ne valoras la penon. Tial ni 
afrikanoj devas sufiĉe prepariĝi, kunmeti niajn fortojn kaj labori en ĉiuj kampoj por la realigo de 
UK en plej proksima estonteco. Mi eksciis, ke Tanzanio kaj Senegalo jam sin montras pretaj, kaj 
ni petas AK daŭre akompani ilin por finpretigi formalajn kandidatiĝojn, kiuj estu senditaj al la 
UEA-estraro. UK en Afriko eblas kaj povas okazi en 2024, sed ni profitu tiujn 4 jarojn kiuj     
restas antaŭ ni, por reorganizi niajn landajn movadojn, ni funkciigu niajn klubojn, partoprenu  
en diversaj aranĝoj kaj diskutoj. Ni ekpreparu nin en ĉiuj aspektoj por ne maltrafi la unuan    
UK-n en nia kontinento. Mi informas vin, ke la kunordiganto de AK François Housounou 
demisiis kaj nun, kunlabore kun la aliaj komisionanoj, ni aranĝas konsultiĝojn kun personoj 
por trovi kiu povus valore transpreni la kunordigan rolon.  
Fine, mi dankas al ĉiuj, kiuj ebligis tiun ĉi eventon, nome al la estraro de UEA, kiu rapide 
adaptiĝis al la pandemia situacio, al la membroj de la Afrika Komisiono, precipe al Adjévi Adjé, 
kiu dediĉis valorajn tempon kaj energion por la sukceso de la Tago. Dankon ankaŭ al la konsi-
lantaro de la komisiono pro la utilaj konsiloj. 

 Jérémie Sabiyumva 
Estrarano de UEA pri AMO kaj Afriko  

  

Antaŭparolo 
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Enkonduko 

Ĉiuj grandaj ĉeestaj renkontiĝoj en la mondo estas nuligitaj ĉi-tempe, pro 
la rapida disvastiĝo kaj kontaĝeco de la malsano kovim-19. Sekve, ĉiuj   
tradiciaj kongresoj en Esperantujo kiel UK, ILEI-kongreso, IJK kaj aliaj 
multegaj renkontiĝoj ne povis okazi ĉi-jare. Sed la nuligo ne kaŭzas la ĉe-  
sigon de la kontaktoj inter esperantistoj, nek de ili kun la E-kulturo, ĉar 
fakte la kutimaj renkontiĝoj povis okazi virtuale kadre de la Monda Festivalo 
de UEA. Tiu ĉi portas fokusan rigardon al la regionaj agadoj per aparta      
programero, nome la Tago de Azio kaj Oceanio, de Mez-Oriento kaj Norda 
Afriko, de Eŭropo... kaj nun venas la vico de Afriko, kies programan libron 
vi nun havas antaŭ viaj okuloj! 
 
Registriĝis por la renkontiĝo ne nur afrikanoj, sed ankaŭ alikonentanoj el 
preskaŭ ĉiuj kontinentoj kiel pli kaj pli rezultis la ĉeestaj kunvenoj sur la 
kontinento lastatempe. Inter la aliĝintoj estas eĉ homoj el malproksima 
mondparto kun grandega diferenco de horzono. Io tia povas nur ankoraŭ 
sproni nin en la penado disvastigi Esperanton al ĉiuj anguloj de Afriko kaj 
pli vigligi la tiean movadon. 
 
La hodiaŭa renkontiĝo ne estas nur rendevuo por virtuale kunligi esperan-
tistojn el diversaj mondpartoj, por ke ili povu interkonatiĝi kaj konatiĝi kun 
diversaj movoj nuntempe en la afrika movado tra legado de mallongaj 
agadraportoj fare de afrikaj landaj asocioj, kluboj kaj aktivuloj, sed estas 
ankaŭ vojaĝo al la afrikaj literaturo, muziko, poemoj, filmetoj k.s. 
 
Cetere, mi devas konfesi, ke ni havis iom da problemoj por elekti la        
prezentotajn afrikajn artaĵojn. Kial? Ĉar la produktaĵoj pri Afriko kaj de 
afrikanoj, kvankam relative nekonataj en la Esperanta medio, prezentas       
multajn titolojn, kiuj same allogas, unu al la alia. Ili ĉiuj estas konindaj,   
legindaj, aŭskultindaj kaj spektindaj por ĉiuj esperantistoj almenaŭ unu  
fojon en sia vivo. Tra la hodiaŭa programo ni proponas al vi nur parteton 
de la afrika kultura heredaĵo kaj aparte malgrandan liston de la afrikaj   
Esperanto-libroj kaj diskoj, kies plimulto mendeblas ĉe la Libroservo de UEA. 
 
La Tago de Afriko reflektas fortajn deziron kaj volon de ni afrikanoj mem; ni 
investis signifajn energion kaj tempon, per mobilizado kaj kunigo de      
materialoj kaj homaj rimedoj. Se la unuaj rezultoj kuraĝigas, la sekvaj jaroj 
estos pli decidaj por nia kontinento, depende de la dinamiko, kiun ni povos 
konservi kaj disvolvi. 

 
Mi dankesprimas al vi ĉiuj pro via ĉeesto kaj esperas ke tiu ĉi libreto, kiun 

vi estas legantaj, iel alportos al vi ĝuon, utilon kaj spronos pli viajn emon, 

intereson kaj subtenon al Afriko, kiu malgraŭ sia juneco el la movada kaj 

homforta vidpunktoj pli kaj pli akiras stabiliĝon kaj sendependecon per   

organiziĝo kaj laboro de la enkontinentaj aktivuloj. 

Adjévi Adjé,  
Membro de la Afrika Komisiono pri  

Bulteno kaj kulturo 
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Afriko sur la terglobo…  

Afriko estas la dua plej granda kaj dua plej 
homloĝata kontinento, post Eŭrazio (kiu konsistas el du 
partoj: Eŭropo+Azio). Kun proksimume 30,2 milionoj da 
km² inkluzivante apudajn insulojn, ĝi kovras 6% de la 
tuta surfacareo de la Tero kaj 20,4% de la tuta landareo. 
Kun 1,1 miliardo da homoj (en 2013), 1 342 940 971 en 
majo 2020, en 61 teritorioj, ĝi enhavas pli-malpli 15% de 
la  homa loĝantaro. 
 
La kontinento estas ĉirkaŭita de Mediteraneo norde, 
la Sueza Kanalo kaj Ruĝa Maro nordoriente, la Hindia 
Oceano sudoriente, kaj Atlantiko okcidente. Sen kalkuli 
la disputatan teritorion de Okcidenta Saharo, ĝi enhavas 
54 agnoskitajn ŝtatojn, inkluzive de Madagaskaro kaj   
variaj insularoj asociitaj kun la kontinento, 9 teritoriojn kaj 
2 fakte sendependajn ŝtatojn kun limigita aŭ nenia 
agnosko. 
 
La loĝantaro de Afriko estas la plej juna inter ĉiuj kon-
tinentoj; la averaĝa aĝo en 2012 estis 19,7 jaroj dum la 
tutmonda meza aĝo estis 30,4. Tamen la meza aĝo de la 
politikaj gvidantoj estas 63 jaroj. Alĝerio estas la plej 
granda lando laŭ areo, kaj Niĝerio laŭ loĝantaro. Afriko, 
ĉefe meza orienta Afriko, estas vaste konsiderata kiel la 
originejo kaj de la homoj kaj de la taksonomia familio de 
Homedoj. En Afriko estis malkovritaj la plej fruaj 
Homedoj kaj iliaj antaŭuloj, kiuj estis datitaj el ĉ. antaŭ 
sep milionoj da jaroj, kia la Sahelanthropus tcha-
densis, Australopithecus africanus, A. afarensis, Homo 
erectus, H. habilis kaj H. ergaster. La plej frua homa   
skeleto estis malkovrita en Etiopio, ĝi datiĝas de antaŭ 
200 000 jaroj. 
 
Afriko duflankas la Ekvatoron kaj enhavas plurajn klima-
tajn zonojn. Ĝi estas la sola kontinento atinganta de la 
norda modera klimatzono al la suda modera klimatzono. 
Oni distingas la nordon, loĝatan de araboj, de la tiel     
nomata "subsahara" Afriko. 
 
Afriko estas hejmo al granda diverseco de etnoj, kulturoj 
kaj lingvoj. En la fino de la 19-a jarcento eŭropaj          
landoj koloniis plej parton el Afriko. Plej multaj nuntempaj 
ŝtatoj en Afriko originis el procezo de malkolonio en la 
dua duono de la 20-a jarcento. 

Areo 30.221.532 km² 

Loĝantoj 1 342 940 971  

Landoj 54 

Dependaj teritorioj 7 

Ĉefaj lingvoj angla 
araba 
franca 
portugala 
svahila 

Horzonoj UTC-1 al UTC+4 

Plej grandaj urboj Lagoso 
Kairo 
Kinŝaso 
Najrobio 
Aleksandrio 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Kontinento
https://eo.wikipedia.org/wiki/Azio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Tero
https://eo.wikipedia.org/wiki/Miliardo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mediteraneo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sueza_Kanalo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%9Da_Maro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Hinda_Oceano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Hinda_Oceano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Atlantiko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Okcidenta_Saharo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Suverena_%C5%9Dtato
https://eo.wikipedia.org/wiki/Madagaskaro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Teritorio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Neagnoskita_%C5%9Dtato
https://eo.wikipedia.org/wiki/Neagnoskita_%C5%9Dtato
https://eo.wikipedia.org/wiki/Al%C4%9Derio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Derio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Orienta_Afriko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homedoj
https://eo.wikipedia.org/wiki/Touma%C3%AF
https://eo.wikipedia.org/wiki/Touma%C3%AF
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo_ergaster
https://eo.wikipedia.org/wiki/Etiopio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekvatoro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Klimatzono
https://eo.wikipedia.org/wiki/Modera_klimatzono
https://eo.wikipedia.org/wiki/Araboj
https://eo.wikipedia.org/wiki/Imperiismo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Senkoloniigo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Areo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%9Dantaro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lando
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Angla_lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Araba_lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Franca_lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Portugala_lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Svahila_lingvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Horzono
https://eo.wikipedia.org/wiki/UTC
https://eo.wikipedia.org/wiki/Plej_grandaj_urboj_la%C5%AD_enlo%C4%9Dantaro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lagoso
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kairo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kin%C5%9Daso
https://eo.wikipedia.org/wiki/Najrobio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Aleksandrio
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Programo de la Tago de Afriko 
Dimanĉe, la 23-an de aŭgusto  2020  

 (UTC-tempzono) 

Kiam? Kio? Kiu(j)/kiel? 

11:00 – 11:30 Interkonatiĝo de alvenintaj partoprenantoj Gilbert Niyukuri 

11:30 – 12:00 Deklamo de amatoraj poemoj Koffitche Koufionou 

Muzikoj de Joel Muhire Spektaĵo 

12:00 – 12:30 Oficiala malfermo 
- Muziko el la albumo Afrika kompilo 
- Bonveniga parolado nome de Afriko 
- Salutvortoj de la ĉeestantaj komisionanoj 
- Vortoj de la UEA-prezidanto aŭ de lia reprezentanto 
- Parolado de la UEA-estrarano pri Afriko 
- Muziko Ĉiam Esperanto de Abel Massiala 

  
Spektaĵo 
C. Mashuri 
Ĉeestantaj AK-anoj 
Duncan Charters  
Jérémie Sabiyumva 
Spektaĵo 

12:30 – 14:00 
  
  
  
  
  
 

Prezento de diversaj raportoj 
- Movoj de la Afrika Komisiono 
- Agadraportoj de landaj asocioj/kluboj kaj unuopuloj el 
Angolo, Benino, Burundo, Centra Afriko, DR Kongo, 
Ganao, Gvineo, Kameruno,  Kenjo, Madagaskaro,     
Senegalo, Tanzanio, Togolando... 
- Tamburistaj dancoj el Burundo 
- Landaro de la Afrika Komisiono 

  
Joel Muhire 
  
  
  
 
Spektaĵo 
Adjévi Adjé 

  14:00 – 15:00 Prelegoj kaj filmeto 
- Ligoj inter la svahila kaj Esperanto 
- Literaturo de evegbe (okcidentafrika lingvo) 
- Reklama filmeto pri Tanzanio 

  
Byelongo Elisee I. 
Agbolo Apélété 
John Magessa 

15:00 – 15:45 Forumo Afriko: UEA-estrarano, Komisiono pri Afriko  
- Deklamo de la poemo Mussunda amiko de Agostinho Neto 

Jérémie S., AK-anoj 
Spektaĵo 

15:45 – 16:35 Informoj/prezentoj pri 
- Gastiglando de la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto 
- Tanzanio, kandidata lando por UK-2024 
- Senegalo, kandidata lando por UK2024 
- Deklamo de la poemo Mi devas reveni de Agostinho Neto 

 
Assane Faye   
C. Mashuri 
Lafi Charles Diatta  
Spektaĵo 

  16:35 – 17:00 Fermo 
- Salutas estraranoj de UEA 
- Dankvortoj nome de Afriko 
- Muziko Sambo de la koloroj de ĥoro el Uvira 

  
Estraranoj de UEA 
Membro de AK 
Spektaĵo 

  17:00 – 17:30 Ne formala babilado/adiaŭa koncerto per balafono Spektaĵo 
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Membroj de la Afrika Komisiono 2019 - 2022 

Cédric Irakoze 
Informado kaj reklamado en sociaj retejoj 

Kenjo. 

Viktor Nto nto 
Instruado, revigligo de lokaj E-kluboj, 

Kameruno 
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 Alĝerio  Angolo  Benino  Bocvano 

 Burkino  Burundo  Ĉado  Centr-Afrika Respubliko 

 Ebura Bordo  Egiptio  Ekvatora Gvineo  Eritreo 

 Etiopio  Gabono  Gambio  Ganao 

 Gvineo  Gvineo Bisaŭa        Ĝibutio  Kaboverdo 

 Kameruno  Kenjo  Komoroj  DR Kongo 

 Respubliko Kongo  Lesoto  Liberio  Libio 

 Madagaskaro  Malavio  Malio  Maroko 

 Maŭricio  Maŭritanio  Mozambiko  Namibio 

 Niĝerio  Niĝero  Ruando  Santomeo kaj Principeo 

 Sejŝeloj  Senegalo  Sieraleono  Somalio 

 Sud-Afriko  Sudano  Sud-Sudano  Svazilando 

 Tanzanio  Togolando  Tunizio  Ugando 

 Zambio  Zimbabvo   

El tiuj 54 landoj Alĝerio, Egiptio, Libio, Maroko, 
Maŭritanio, Sudano kaj Tunizio estas en la agad-
teritorio de MONA - Komisiono de UEA pri Meza 
Oriento kaj Norda Afriko de UEA. 
  
La ceteraj landoj t.e. la subsahara landaro in-
kluzive de Madagaskaro kaj variaj insularoj asociitaj 
kun la kontinento estas en la agadteritorio de la 
Afrika Komisiono de UEA. 

Nomlisto de la 54 sendependaj ŝtatoj de Afriko  

https://eo.wikipedia.org/wiki/Al%C4%9Derio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Angolo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Flago-de-Angolo.svg
https://eo.wikipedia.org/wiki/Benino
https://eo.wikipedia.org/wiki/Bocvano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Burkino
https://eo.wikipedia.org/wiki/Burundo
https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%88ado
https://eo.wikipedia.org/wiki/Centr-Afrika_Respubliko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ebur-Bordo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Egiptio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekvatora_Gvineo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Eritreo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Etiopio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Gabono
https://eo.wikipedia.org/wiki/Gambio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ganao
https://eo.wikipedia.org/wiki/Gvineo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Gvineo_Bisa%C5%ADa
https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cibutio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kaboverdo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kameruno
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kenjo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Flago-de-Kenjo.svg
https://eo.wikipedia.org/wiki/Komoroj
https://eo.wikipedia.org/wiki/Demokratia_Respubliko_Kongo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Respubliko_Kongo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lesoto
https://eo.wikipedia.org/wiki/Liberio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Libio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Madagaskaro
https://eo.wikipedia.org/wiki/Malavio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Malio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Maroko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%ADricio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%ADritanio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mozambiko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Namibio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Derio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%9Dero
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ruando
https://eo.wikipedia.org/wiki/Santomeo_kaj_Principeo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sej%C5%9Deloj
https://eo.wikipedia.org/wiki/Senegalo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sieraleono
https://eo.wikipedia.org/wiki/Somalio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sud-Afriko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sudano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sud-Sudano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Svazilando
https://eo.wikipedia.org/wiki/Tanzanio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Togolando
https://eo.wikipedia.org/wiki/Tunizio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ugando
https://eo.wikipedia.org/wiki/Zambio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Zimbabvo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Al%C4%9Derio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Egiptio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Maroko
https://eo.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%ADritanio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sudano
https://eo.wikipedia.org/wiki/Tunizio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Madagaskaro
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Agadraportoj

Faritaj faroj de la Afrika Komisiono de UEA 

Aranĝo de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) fine de la ĵus pasinta jaro en Buĵumburo, 
Burundo, kunlabore kun la tiea landa asocio ANEB. La kongreso kunigis 135 partoprenintojn el 
9 landoj. Krom la afrikaj landoj, nome Burundo, DR Kongo, Kameruno, Madagaskaro, Tanzanio 
kaj Togolando, estis reprezentitaj ankaŭ Belgio, Italio kaj Svislando. 
Kompilo kaj eldono de la kajero de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto. La libro afiŝeblas per   

https://www.esperanto-afriko.org/Libro%20de%20la%207-a%20AKE.pdf 
 
Sendo de kandidatiĝ-peto jarkomence 2020 al la landoj por instigi ilin inviti kaj organizi la 8-an 
AKE. Entute 4 kandidatiĝproponoj el asocioj kaj klubo venis, nome Senegala Esperanto-Asocio 
(Senegalo), Esperanto-Klubo de David (Ruando), Demokratia Kongolanda Esperanto-Asocio (DR 
Kongo) kaj Ganaa Esperanto-Asocio (Ganao). Post la trastudoj de ĉiuj ricevitaj kandidatiĝoj la 
komisiono aprobis unuanime la invitproponon de Senegalo por la tutkontinenta renkontiĝo en 
la jaro 2022. Eblas scii pli legante pri tio per https://www.esperanto-afriko.org/aktuale.htm. 
 
Ebligo de lerno-materiala sendo al la burunda asocio ANEB sekve de la peto de ĝia prezidanto. 
 
Krome per komunikoj tra diversaj retlistoj kaj sociaj retejoj AK instigis la landajn asociojn/
grupojn kandidatiĝi por la organizo de la 1-a UK en Afriko horizonte de 2024. Tanzanio kaj        
Senegalo estas taksataj la du potencialaj landoj por tiu Afrika UK kaj sekve tiuj landoj engaĝiĝe 
pri la temo kunlaboras kun la komisiono por baldaŭ prezenti formalajn kandidatiĝojn al UEA.  
 
Partopreno en la kunverkado de la Gazetara Komuniko N-ro 874 de UEA por solidarecalvoko al 
esperantistoj en Uvira, D. R. Kongo, kiuj suferis teruran katastrofon. La kolektita mono estis 
rekte sendita al surlokanoj. Koran dankon al ĉiuj, kiuj donacis por tiuj 17 uviraj esperantistoj. 
 
Redaktado kaj eldonado de la afrika bulteno Esperanto en Afriko. Ĉiuj kvar numeroj aperis en la 
pasinta jaro, kaj en tiu ĉi jaro jam aperis 2 numeroj. Ĉiuj numeroj de la bulteno elŝuteblas en la 
formato PDF per https://www.esperanto-afriko.org/bultenoj.htm. 
 
AK per siaj membroj lertigis kelkajn enkontinentajn esperantistojn pri elŝuto, instalo kaj uzo de 
la aplikaĵo zoom. Ekde de junio ĝi komencis regule aranĝi Afrikajn Virtualajn Esperanto-
Kunvenojn (AVEK) per zoom. En la renkontiĝoj partoprenis averaĝe deko da esperantistoj de 
deko da landoj el Afriko kaj aliaj kontinentoj. 
 
AK ne nur instigis afrikanojn aliĝi kaj partopreni en la internaciaj renkontiĝoj kiel IJK, ILEI-
kongreso kaj VK, sed ankaŭ reprezentiĝis aktive en tiuj virtualaj eventoj, precipe en VK per  
prelegoj kaj gvido de vidbabilejoj pri Afriko fare de komisionanoj kaj konsilantoj. 
 
Realigo, produktado kaj dissendo tra la reto de reklam-filmetoj pri la Tago de Afriko kaj pri la 
Afrika Komisiono mem.  
Intensaj korespondoj kun landaj asocioj, kluboj, unuopuloj por sproni ilin ne nur partopreni en 
la Tago de Afriko, sed dumevente ankaŭ raporti vive pri siaj agadoj kaj laŭeble ankaŭ prelegi. 
 
Peto al Irana Esperanto-Asocio pri la uzo de ĝia zoom-konto por la aktivaĵoj de TA, kunlaboro 
kun UEA-estraranoj pri viva elsendigo de la renkontiĝo per la jutuba kanalo de UEA. La elsen-
digo disvolviĝos per https://youtu.be/4fXPa76i6jQ. Tiu ĉi libreto estas ankaŭ plia atingo de la 
Afrika Komisiono. 
 
Instruado de la lingvo perkoresponde okazis al kelkdeko da homoj precipe el Togolando, Benino... 
Varbo de esperantistoj l el Gvineo kaj 2 el Ebura Bordo kaj en aliaj landoj al UEA. 
 
Neatendita demisio de la komisiona kunordiganto François Hounsounou. Klopodoj nun estas 
farataj kune kun la UEA-estrarano pri Afriko por anstataŭigi la eks-kunordiganton per nova. 
 
Jen pli-malpli la plej gravaj movoj de AK de decembro 2019 ĝis hodiaŭ.  

https://www.esperanto-afriko.org/aktuale.htm
https://youtu.be/4fXPa76i6jQ
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Agadraportoj 

Angolo 

 

 

 
 

 

Benino 

ABeE, aliĝinta asocio de UEA en Benino 
 
Okazis regule E-instruado en la E-klubo la Providenco de 
Lokossa. Same,  disvolviĝis la tradicia legado de antaũe 
elektitaj libroj, ĉapitron post ĉapitro. 
 
Ĉar lernejo estas fekunda tereno por Esperanto-
instruado, la projekto pri la lingva instruado en  beninaj 
ŝtataj mez-lernejoj, post multjara dormeto, reaktiviĝis  
pasintan lerno-jaron. Rezulte de tiu relanĉo, okazis 12 
kurskunvenoj tra la tuta lerneja jaro ĉe la unua ŝtata 
mezlernejo de Lokossa kun   averaĝe 17 kursanoj.  
 
La unuan fojon Esperanto oficiale eniris, kiel nedeviga 
lernnobjekto, beninan universitaton. Temas pri la univer-
sitato de Lokossa, kiu per la oficiala kuriero N-ro 316/19 
INSTI/DA/SGE/SA de la 6-a de junio 2019 tion ebligis. 
La agado estas iom nova en la historio de nia movado kaj 
meritas apartan atenton.  
 
Kvankam la instruado tie ekis malfrue en majo, okazis al-
menaȕ kvin (5) lecionoj por komencantoj. Deko da stu-
dentoj ĉeestis la lecionojn, kies fino ili ekzameniĝis la    
15-an de julio 2019. Sukcesis tri personoj. 
 

ABeE regule ricevis la revuojn Esperanto, Esperanto-info. 
Tiuj legaĵoj finfine troviĝas sur la bretoj de la asocia      
biblioteko. 

Latifou Gbadamassi  

Informagado de aktivulino, premiito de Deguchi  

Ekde de la jaro 2015 mi vizitis ses fojojn Angolon por miaj 
doktorigaj esploroj. Mia esplortereno estis precipe Kab-
indo, ekssklava provinco de Angolo inter Kongo Kinŝaso 
kaj Kongo Brazavilo.  
En 2018 mi sukcesis, post prelego pri alia temo, paroleti 
pri Esperanto al mezlernejanoj kaj en 2019 mi enkondukis 
Esperanton en la sama mezlernejo kaj en apuda lernejo 
por ontaj instruistoj (en Landana). Mi ankaŭ dancigis  
plurajn grupojn de infanoj per Esperanto-muziko, en    
Landana kaj Necuto. En la ĉefurbo Luanda mi renkontis 
kelkajn e-istojn kaj mi parolis interalie al la nova belga 
ambasadoro en Angolo pri Esperanto. Kune kun Abel 
Massiala el  Kabindo mi transdonis Brulo kaj Ritmo, la 
tradukitan poemaron de la unua prezidento de Angolo, 
Agostinho Neto al la Memormuzeo António Agostinho Neto. 
La premio Deguĉi helpis min por povi reiri al Angolo     
ankaŭ post la subteno fare de mia universitato, por kio mi 
estas tre dankema.  

Heidi Goes 

Angolo 

Benino 
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ANEB, landa asocio de UEA en Burundo  
 
ANEB havas Esperanto-domon kun oficejoj, biblioteko kaj 
dormoĉambro por la esperantistaj        
vizitantoj. Do kompreneble ĉiu estas 
bonvena al Burundo kaj aparte en 
nia E-centro. Tie oni povas tra-
nokti senprobleme. 
Kromaj sukcesaj atingoj de la 
esperantistoj en Burundo   
estas la malfermo de lernejo, 
nome infanĝardeno kun la 
nomo Espero. Tiu ĉi funkcias  
kun normala lerneja lerno-
programo en Burundo kaj ĝiaj 
enspezoj ebligas al ni subvencii 
niajn proprajn projektojn kaj     
financi la agadon de la aktivaj kaj 
tiun de la ĵus naskitaj Esperanto-
kluboj. Ni do subtenas kaj kuraĝigas la financan 
memstariĝon de niaj Esperanto-kluboj. ANEB havas     
esperantistojn tra la tuta lando kaj el kiuj ankaŭ 15     
aktivas. Ni burundaj esperantistoj unuiĝas kaj frate al  
frato kunlaboras. 

 Manirakiza Aimé-Patrick  

Burundo 

Seminario por virinoj en Kotonuo, Benino 
 
Temis pri plena semajno en formo de studcela kunloĝado: 
kapabligo de virinoj en gvidaj roloj; malkovro kaj eklernado 
de Esperanto; legado kaj skribado de la fonua lingvo, la 
ĉefa benina lingvo. 
Estis la tria tia semajno kun homogena grupo el la uni-
versitatnivelaj junaj virinoj. Venis subteno de privatuloj al 
Scio Sen Bariloj. Rezulto estas, ke SSB povis akcepti 20 
partoprenantinojn. Biologio, merkatiko, sociologio, antro-
pologio, geografio, agrikulturo, informadiko, kemio, libro-
tenado, juro, asekuroj estas iliaj studobjektoj. Ili nun 
studas aŭ jam finstudis kaj serĉas laborpostenon. 
La prezidanto Privas Tchikpe prezentis la asocion SSB kaj 
ĝiajn diversajn agadojn en Benino, Togolando kaj Senegalo. 

Mireille Grosjean prezentis la tri aksojn de la seminario, 
parolante pri arbo: radikoj (fonua lingvo), trunko 
(lertigado de virinoj en gvidaj roloj) kaj branĉoj (Esperanto 
por malfermi sin al la mondo kaj menciis la Internacian 
jaron de indiĝenaj lingvoj, kiu disvolviĝas en 2019 kaj 
kies celo kongruas kun unu el la tri aksoj de la seminario.  
Pro tia agado kaj aliaj klopodoj Privas Tchikpe ricevis   
diplomon de UEA pri Elstara Agado dum la UK 2019.  

Mireille Grosjean  

NRO Scio Sen Bariloj  
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Centrafriko 

Centra Afriko 

Movoj en Centra Afriko 
 
Esperanto eniris Centrafrikon en la 1990-a jaro, kiam 
centrafrikano nome de Luc Feïdangaï 
revenis de sia stud-vojaĝo el    
Germanio. Siatempe li unue  
instruis la lingvon al samaĝuloj 
kaj poste starigis klubon. Sed 
pro nekonata kialo, la movodo 
ne eltenis. Tamen de mia   
infana aĝo mi jam aŭdis pri 
Esperanto kaj eĉ sciis kelkajn 
vortojn de ĝi, sed mi vere     
komencis lerni la lingvon ekde 
2015, post kiam mi estis en Israelo. 

M i a  r e n k o n t i ĝ o  k u n  t i e a j                
samideanoj kuraĝigis min plu lerni ne nur la lingvon, sed 
ankaŭ labori por konatigi ĝin al samlandanoj. 
En la jaro 2017 Esperanto renaskiĝis en Centrafriko kun 
starigo de lernoklaso el deko da komencantoj. Sed, pro 
mia profesia laboro, mi devas momente forlasi la grupon, 
kvankam la kursanoj restas entuziasmaj kaj daŭre petas 
lerno-materialon por daŭrigi la lernadon perkoresponde.  
Numtempe la nombro de esperantistoj en Centrafriko   
estas 12, sed el ili nur 1 ĝisbaze scipovas la lingvon. La 
aliaj estas ankoraŭ komencantoj, ekzistas neniu E-klubo. 
Esperanto-materialoj estas bezonatoj por ke la komencantoj 
daŭrigu la lingvan lernadon, kaj poste ni starigu veran    
Esperanto-klubon por la praktikado. Pluraj aktivaĵoj estas 
planataj por la venontaj jaroj. 

Moresson Feïdangaï 

DKEA, aliĝinta asocio de UEA en DR Kongo 
La Tago de Zamenhof estis celebrita etose kun 20 ge-istoj el 
diversaj grupoj de la ĉefurbo Kinŝaso, la 15-an de dec. 2019.  
Ĉio ekis per la laŭokaza vorto de s-ro Florent Ntoto, kiu 
faris skizan prezenton pri ILEI kaj ĝia konga sekcio. Estis 
do okazo por prezenti la bilancon de la sekcio rilate al la 
agado en la finiĝanta jaro, kies atingoj estas: organizo de 
konversaciaj rondoj, prelegoj, ekspozicioj kaj perfektigaj kursoj.  
La agado ĉe la E-klubo Junaj E-istoj de la Nacia Pedagogia 
Universitato (JEUPN) estas unu el la plej imponaj atingoj. 
Fakte, celante revigligi la grupon surbaze de rekomendoj 
de unu el la konversaciaj rondoj, la konga ILEI-sekcio 
gvidis  regule E-kursojn por la membroj de JEUPN.  
Okazis ankaŭ pluraj prelegoj pri la vivo de Zamenhof fare 
de sinjoro Jackson Mafuila Mavomo, la historio de la        
E-movado fare de s-ro Jean Bosco Malanda kaj la konga 
E-literaturo prezentata de s-ro Batangu Mpesa. Ankaŭ 
diskutoj, deklamo de poemoj, spekto de filmo kaj aŭskulto 
de muziko agrabligis la etoson de la evento.  
Ankaŭ la alfrontitaj malfacilaĵoj dum la jaro estis pre-
zentitaj. Ili ĉefe rilatis al financaj rimedoj, kio malhelpis 
la konkretigon de multaj planitaj agaderoj. Temas, 
ekzemple, pri la seminario por kursgvidantoj kaj aranĝo 
de ILEI/UEA-ekzamenoj surloke.  

Florent Ntoto 

DR Kongo 

DR Kongo 
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Ganao 

Burkino 

Ganaa Esperanto-Movado, landa grupo en Ganao 
 
Okazis kunveno de la ganaa e-isto 
Alfred Kobina Arthur kaj Julio 
Calegari el Brazilo kun la   
respondeculoj de la lernejo 
Lutheran en Akrao, Ganao. 
La diskutoj rilatis al la 
promocio de ĉukpilko kaj 
instruado de Esperanto 
en la koncerna lernejo. La 
respondeculoj de Lutheran 
salutis la ideon kaj nun 
estas starigita laborgrupo 
por daŭrigi la diskutojn, 
kies rezulto estos prezentita 
kaj diskutota en plena kunsido 
kun ĉiuj agantoj. 

Alfred Kobina Arthur  

Ganao 

Ebura 
Bordo 

Atlantika Oceano 

Alpha Ahmed Diallo, kontaktpersono en Gvineo 

Gvineo estas lando en la okcidenta Afriko kun limoj al 
Atlantika oceano (300 km), Gvineo Bisaŭa, Senegalo,     
Malio, Eburbordo, Liberio kaj Siera-Leono. La lando   
sendependiĝis la 2-an de oktobro 1958, kaj ĝi konsistas 
el kvar naturaj regionoj, kiuj estas geografie, kulture, 
ekonomie kaj klimate malsamaj. Temas pri la marborda 
regiono (malalta Gvineo [Kakande]) kun humida klimato; 
la montara (meza Gvineo [Fouta Djallon] kun milda      
klimato; la savana (alta Gvineo [Mande] kun tropika    
klimato kaj la arbara (suda Gvineo) kun subekvatora   
klimato kun longa pluvsezono (9 -10-monata). 
Ekzistas pli ol 24 lokaj lingvoj, kio egalas al 24 etnaj   
grupoj de la lando. La tri ĉefaj lingvoj naciaj estas la    
fulana [pulaar], la maninka kaj la susua. La angla kaj la 
araba estas oficiale instruataj en la ŝtataj lernejoj kaj 
universitatoj.  
En la lando estas pli ol 1300 riveroj kaj riveregoj 
(Konkoure, Tinkisso, Milo, Bafing, Niandan,...). Kaj kelkaj 
riveregoj subregionaj fontas el Gvineo, nome: Niĝero,    
Senegalo, Gambio, Mano,... Estas ankaŭ multe da montoj, 
nome: Nimba (1752m), Loura (1532m), Benna (1214m), 
Gangan (1117m), Kakoulima (1011m). 
En Gvineo, la ĉefaj ekonomiaj aktivaĵoj estas: komerco 
kaj servoj (40%); agrikulturo (24%) ĉefe rizo, manioko, 
maizo, terpomo, arakido, palma oleo, ananaso, banano, 
mango, oranĝo, kafo, tomato, kukumo; bredado (bovoj, 
ŝafoj, kaproj, porkoj, kokoj); fiŝado; industrio; turismo; 
kaj minerala ekspluatado (25-30%) de baŭksito (la unua 
monda rezervo kaj la dua monda produktanto), diamanto, 
oro, fero, nafto, uranio ktp. 
Pluraj religioj pace kunloĝas, el kiuj la ĉefaj estas islamo 
(85%), kristanismo (10%), animismo kaj aliaj (5%). El la 
13 milionoj da loĝantoj 61%  estas malpli ol 25-jaraĝaj, 
kaj 30,4% havas inter 25 kaj 54 jarojn. 

Gvineo 

Benino 

Gvineo 
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Esperanto-Movado en Kameruno 
 
La movado spertis gravan krizon kaj sekve ĉesis ekzisti. 
En la 1980-a jaro s-ro Mboge Mbele fondis asocion, nome 
Asocion pri Esperanto en Kameruno (AEK), sed la fondinto 
decidis esti dumviva prezidanto. Sekve ĉiuj aliaj esperan-
tistoj forlasis lin kaj kreis en la jaro 1991 alian asocion: 
Asocion Esperantistan de Kameruno. La nova asocio ĉesis 
funkcii pro diversaj minacoj de Mboge, dum la unua ne 
vere funkciis. Tamen, kvankam ne kunvenante, la espe-
rantistoj kiuj ne estis kun la pioniro konservis, inter si la 
fratecon, esperantistan etoson, kaj pro emo al la lingvo, ili 
de tempo al tempo interkontaktiĝas pertelefone kaj foje 
renkontiĝas por umi esperantlingve... Tiuj simplaj babiladoj 
altiris atenton al Esperanto de ne-esperantistoj apud ni. 
Surprizite kaj allogite, tiuj homoj scivolis kaj petis infor-
mojn pri la lingvo. Okazis, ke ĉiu esperantisto individue 
instruis al novulo kiam tio eblis, kaj nun la nombro de 
esperantistoj en Kameruno pli kaj pli kreskas. 
Fakte, post la morto de la pioniro de la movado nialande 
antaŭ kelkaj jaroj relanĉiĝis aktivaĵoj de Asocio Esperantista 
de Kameruno kun proksimiĝo al UEA. Sekve de klopodoj, 
la du asocioj kunfandiĝis kaj ĉiuj esperantistoj kunlaboras 
nun por revigligi la movadon en la lando.  

Viktor Nto Nto 

Kameruno 

Kameruno 

Esperanto-movoj en Kenjo 
 
Kenjo ne havis aktivajn esperantistojn lastajn jarojn, sed 
ekde la jaro 2019 la movado pli kaj pli kreskis, precipe en 
la ĉefurbo Nairobi. Laste ankaŭ la  
urbo Mombasa havas la unuan 
Esperanto-klubon, eble unu el 
la plej grandaj Esperanto-
kluboj en Afriko nuntempe. Ni 
estis preparintaj  Esperanto-
seminarion en Mombasa por 
ebligi renkontiĝon inter e-istoj 
el Bungoma, Nairobi kaj 
Mombasa. Sed bedaŭrinde la 
renkontiĝo ne povis okazi kiel 
planite pro la koronvirusa  
pandemio.  

 
 

Cédric Irakoze 

Kenjo 

Kenjo 
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UME, landa asocio de UEA en Madagaskaro 
 
Madagaskaro estas granda insulo, la esperantistoj loĝas 
en diversaj  regionoj. Pro la malfacila polit-ika situacio en 
la lando ekde 2009, ne okazis komuna granda kunveno, 
nome    nacia kongreso. Tamen ĉiu regiono klopodas aga-
di en la limo de la ebloj. Kampe de edukado, okazis lingva     
kurso perkoresponde en la universitato de Antananarivo, 
lertigejo de Itaosy kaj en du aliaj lokoj de Moramanga.  
Ekde la jaro 2016 funkcias la retradio          Amina 

https://amindaradio.wordpress.com. Ĝi elsendas regule 
en Esperanto kaj ĝia plej lasta elsendo portas  la numeron 
100. La radio estas aŭskultebla podkaste en la formato 

m p 4  p e r  w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCmqZoe9w7C07OEZJijWXWAw. Du jarojn antaŭ la naskiĝo 
de la radio ekeldoniĝis ĉiumonata gazeto Panoramo de la 
Granda Insulo, kiu raportas pri la ĉiutaga vivo en Mada-
gaskaro ĝenerale. Ambaŭ informilojn fondis kaj prizorgas 
Henriel Fidilalao Firaisana. 
Siaflanke, la esperantistaj virinoj de Moramanga dum la 
Tago de Virinoj la 8-a de marto, kurantjare disdonis    
senpage manĝaĵojn al ĉ. 600 malliberuloj en prizono de 
Moramanga kaj ankaŭ donacis vestaĵojn kaj librojn al 38 
virinoj kaj adoleskuloj de la sama malliberejo. Tio povis 
realiĝi danke al la kunlaboro kun kristana virina asocio. 
Post aranĝo de la unua Afrika Virina Kongreso en Mora-
manga Esperanto tie multe pli konatiĝis. 
Ĉi-lastatempe de ni estas lanĉita rakont-konkurso pri la 
lingva identeco, kultura kaj seksa egaleco kun premioj, 
pro kunlaboro kun prof. Vicente Manzano-Arrondo de  
sevila universitato. 

Miora Raveloharison 

Madagaskaro 

Madagaskaro 

SEA, la landa Esperanto-instanco en Senegalo 
 
Komence de la jaro SEA ricevis salutmesaĝon de Ukrania 
Esperanto-Asocio pere de Larissa, la edzino de Assane 
Faye. Plu okazis tra la jaro niaj tradiciaj kunvenoj, dum 
kiuj estiĝis instruado kaj grupa lernado pri Esperanto. 
Kvankam en la jaro 2019 ni ne regule kunvenis, du el niaj 
membroj komencis studi perkoresponde porinstruistan 
programon de ILEI kaj Edukado.net. Bedaŭrinde la gvi-
dantoj de tiu programo decidis ĉesigi ilian progreson, ĉar 
ilia laborritmo ne taŭgis. Tamen tiuj gvidantoj estas 
serĉantaj solvon por ebligi al niaj du membroj repreni 
siajn studojn. Junie, la ukraina e-isto Igor Galaychuk kun 
sia edzino vizite interkonatiĝis kun du el niaj membroj. 
Ankaŭ dum sia porstuda vojaĝo al Senegalo la togolanda    
esperantisto Kossi Gadoufia Edah vizitis surloke kelkajn 
membrojn de SEA en Rufisko. SEA krome iniciatis paroli 
pri Esperanto al respondeculoj de kelkaj lernejoj por ebla 
enkonduko de Esperanto-instruado en tiuj lernejoj; ankoraŭ 
ne estas favora respondo, sed ni pluigas tiun klopodon.  
Senegalo gastigos la 8-an Afrikan Kongreson en la jaro 
2022 laŭ https://www.esperanto-afriko.org/aktuale.htm.  

Lafi Charles Diatta kaj Assane Faye 

Senegalo 

SENEGALO 
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Tanzanio 

TEA, landa Esperanto-instanco en Tanzanio 

Okazis renkontiĝo por diskuti enlandajn aferojn pri Espe-
ranto por povi redoni novan elanon, kiu pli stimulos la 
emon lerni kaj kunlabori por Esperanto kadre de la landa 
asocio. 
La partoprenantoj venis el diversaj partoj de Tanzanio: 
Daresalamo, Tanga, Aruŝa, Mwanza, Kahama, Bukoba 
kaj Bunda kun unu komuna celo, nome revizii la sta-
tuton de TEA. Ne ĉiuj esperanistoj povis veni al la kunsido, 
tamen ĉiuj regionoj, kie estas Esperanto, reprezentiĝis, 
ĉar antaŭe okazis en la vacapa komunik-listo pretig-
laboroj. Cetere tio ĉi fruktodonis, ĉar rezultis la sukcesa  
kunveno.   
Okazis atenta trastudo de artikolo post artikolo, modif- 
proponoj same pri la formo kiel pri la enhavo de la pre-
zentita statuto. Ĉe la fino kaj sub la rezervo pri amendoj, 
la kunvenintoj per aplaŭdo aprobis unuanime la novan 
statuton de TEA.  
Tanzania Esperanto-Asocio survoje al registriĝo 
La kompletigo de la membroj de la estraro disvolviĝis en 
gaja, harmonia kaj interkonsenta etoso. La provizora es-
traro de TEA estas 1) prezidanto: Mramba Simba; 2) 
vicprezidanto: Paul K. Kusaya; 3) sekretario: John E. Ma-
gesse; 4) vicsekretario: David Mapengo; 5) kasisto: Jyrous 
Eliakim kaj aliaj membroj estas: Francis Gendo kaj 
Nyambona Masamba. 
La ceteraj demandoj kaj diskutoj koncernis esence la 
agadprogramon de TEA, la efektivigotajn administrajn 
klopodojn por akiro de la ŝtata agnosko de TEA. 

Paul K. Kusaya 
 

Muleba Esperanto-Klubo, Tanzanio 
 
Mardon kaj ĵaŭdon ĉiusemajne Esperanto estas instruata  
horon ĉe la mezgrada lernejo Kaigara en Muleba, Tanza-
nio. La kurson gvidas la ŝtata instruisto John Magesse, 
ekster la oficiala lernoprogramo.  
La nombro de la kursanoj komencis kreski intertempe al 
69 kursanoj post futbala matĉo okazinta jarkomence. 
Jam la kursanoj lernis dum la lecionoj pri la alfabeto de 
Esperanto, substantivoj, adjektivoj, artikolo kaj pluralo. 
La E-instruado plu okazos tra la tuta kuranta lerno-jaro.  
John E. M. kun sia patro Barnabas Magesse planas havi 
en estonteco propran lernejon, kie Esperanto povos esti 
instruata oficiale kiel unu el la klerigaj lernobjektoj. Tial 
ili bonvenigas subtenon de esperantistoj per donacoj kaj 
per libroj. Ili ankaŭ esperas vizitojn de eksterlandaj gastoj 
por kuraĝigi al internacia edukado.  
Ankaŭ kanton pri la koronaviruso kaj filmeton pri Tanzanio 
faris MEK. La ligilo al la kanto kaj filmeto estas: 
https://www.youtube.com/watch?v=wVM7H5pg9gU&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=uFQjmK2tob4&feature=share.  

 

John E. Magesse 

TANZANIO 

https://www.youtube.com/watch?v=wVM7H5pg9gU&feature=youtu.be
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UTE, la landa asocio de UEA en Togolando  
 
La togolanda E-asocio UTE organizis sian 27-an nacian 
kongreson kun kvardeko da partoprenantoj en la lernejo  
Instituto Zamenhof (IZo) la 20-an kaj 21-an de dec. 2019. 
Dum la kongreso okazis i.a. la ĝenerala asembleo, dum 
kiu la kongresanoj aŭdis la raportojn de la kunlaborantaj 
organizaĵoj de UTE, nome de ĝia junulara sekcio JOTE 
fare de Dzifa Gbeglo, de Togolanda ILEI-sekcio TIS fare de 
Koffi Gbeglo kaj de TIETTI-Instituto de Esperanto en     
Togolando (TIETTo) fare de Koffi Doumegnon. La kongre-
sanoj krome pristudis la agadplanon 2020 de UTE. Oka-
zis ankaŭ diskuto pri novaj strategioj por revigligi la togo-
landan Esperanto-movadon kaj pri iniciativoj rilate al la 
instruado de Esperanto en la universitato de Lomeo, al 

aktivaj membroj de Amnestio Internacia en Togolando. 
Fine la asembleo decidis kunveni en la unuaj monatoj de 
la nova jaro por unuflanke taksi la laboron de la speciala 
komisiono pri revigligo de la E-movado en Togolando kaj 
aliflanke por fiksi la diversajn kunvendatojn kaj kotizojn 
por la nova jaro. Ĉio poste bone finiĝis en gaja etoso. 

Kossi Gadoufia Edah 
 

Resumaj superrigardoj pri la prelegoj

Togolando 

Togolando 

Instigo al organizado kaj raportado pri ĉeestaj 
kaj perkorespondaj Esperanto-kursoj 
   Redaktado kaj eldono de la komisiona 
bulteno, Esperanto en Afriko, 4-numeroj jare. 
   Helpo al la fortigado de lokaj kluboj, instigo 
al la maturaj landoj (kie ankoraŭ ne estas LA) 
efektivigi aliĝon al UEA. 
   Revenigo de la Kotdivuara Esperanto-Asocio 
kiel Landa Asocio de UEA. 
   Malferma alvoko al landaj asocioj kaj grupoj 
por organizo de la 8-a AKE. 
   Instigo al afrikaj e-istoj por aliĝo kaj mem-
briĝo en UEA. 
   Prelegoj, partopreno en konferencoj kaj 
kongresoj de landaj asocioj de UEA en la kon-
tinento. 
   Havigo al petantoj de lerno- kaj instrumate-
rialoj. 
   Produktado de afrikaj filmoj, muzikoj kaj 
informiloj en afrikaj kaj Esperanta lingvoj. 
   Flegado de diversaj afrikaj komunik-listoj. 
   Sendo de instruistoj al diversaj afrikaj lan-

doj por lertigi esperantistojn dezirantajn iĝi 
instruistoj. 
   Pretigo, disdono de diversaj varbiloj kaj in-
formiloj. 
   Reklamo de Esperanto en lernejoj kaj sociaj 
retejoj. 
   Instigo al kreo de TEJO-, ILEI-sekcioj kaj 
virinaj grupoj. 
   Kuraĝigo kaj subteno al virinaj kunvenoj. 
   Organizo de trejnseminarioj intence al ge-
junuloj. 
   Instigo al afrikanoj partopreni retkursojn 
kaj ekzamenojn de ILEI. 
   Prezento de Esperanto dum sociaj forumoj 
en Afriko. 
   Interesado de turismaj agentejoj kaj oficistoj 
pri Esperanto. 
   Okazigo de diversnivelaj ĉeestaj kaj enretaj 
Esperanto-kursoj. 
   Alvoko al afrikaj landoj kandidatiĝi por inviti 
kaj kunorganizi UK en Afriko. 

Praktikaj faroj de la Afrika Komisiono de UEA 2019-2022 
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Resumaj superrigardoj pri la prelegoj 

La svahila lingvo  
Mia prelego prezentos la svahilan kiel lingvon por 
la paco en naturamika etoso. La lingvo mem 
estiĝis nature el la interrilatoj de la afrikaj lingvoj 
kun la araba antaŭ la araba sklavkomerco kaj 
koloniado de la orienta Afriko. Do de la orienta 
parto la svahila eniris la centran regionon de la 
kontinento Afriko. Pli-malpli 12 landoj nuntempe 
uzas la svahilan kiel regionan lingvon. Temas pri 
Burundo, DR Kongo, Tanzanio (kaj Zanzibaro), 
Kenjo, Komoroj, Ruando, Malavio, Mozambiko, 
Somalio, Ugando kaj Zambio. Ĉ. 150 milionoj da 
homoj interkomunikiĝas per tiu lingvo tra Afriko. 
Nur Tanzanio promocias la uzon de la svahila kiel 
oficiala lingvo. En la aliaj landoj oni lernas ĝin 
ankaŭ en kelkaj provincaj lernejoj. 
Tamen, kvankam la svahila faciligas la 
interkomunikadon, ekzistas malegaleco inter ĝiaj 
parolantoj, ĉar nur la orienta varianto estas 
kutime taksata kiel la norma svahila. Laŭ mi, ĉiuj 
variantoj de la svahila same valoras por la 
interkultura agado. Ekzistas ligoj inter la svahila kaj 
Esperanto, ĉar ambaŭ lingvoj internaciaj servas 
kiel interlingvoj por la komunumoj. Ambaŭ povas 
kaj devas kunekzisti kaj evolui nature por la paco 
kaj por protekti la lingvan diversecon en Afriko.   

Byelongo Elisée Isheloke  

La evea literaturo 
Same kiel multegaj aliaj afrikaj lingvoj, la evea 
lingvo ricevis alfabetigon dank’ al misiistoj el 
Eŭropo, precipe el Bremen, Germanio. Tiuj ĉi pro 
lernigo de la evangelio al surlokanoj devis traduki 
la Biblion kaj aliajn tipajn tekstojn al la lokaj 
lingvoj. Jam en la fruaj 1800-aj jaroj, tiuj 
germanaj misiistoj klopodis trovi literojn el la 
latinaj kaj fonetikaj literoj por establi la alfabeton 
de la evea lingvo. 
Kvankam la aŭtoroj de tiu lingvistika laboro ne 
klare dokumenteblas – tamen kelkajn nomojn ni 
citos dum nia prezento – ili malfermis pordon al 
tre vasta literatura laboro en la evea lingvo. 
Escepte de kelkaj dekoj da libroj, la plej granda 
parto estas originalaj verkoj. Ilin ni dividas en tri-
kvar partojn: lingvistikaj laboroj, gramatikaj libroj, 
romanoj kaj porstudentaj laboroj pri la linvgo. 
Diversaj estas la aŭtoroj kaj pro nekonataj kialoj 
el la tri landoj en kiuj la evea estas parolata, 
Ganaaj eveoj* pli multe redaktis romanojn, dum la 
togolandaj fiksiĝis sur la gramatika aspekto. 
Malmulte da laboro de eveoj venas el Benino, la 
tria lando kie oni parolas evegbe. 

Apélété D. Agbolo  
 
* eveoj estas etnaj grupoj, kiuj dekomence uzas eve-gbe 
(lingvo de eveoj). 

Byelongo Elisée Isheloke  
eklernis Esperanton en la jaro 1993 en 
Buĵumburo, Burundo, kie li fondis la 
tiaman E-klubon "KLUPAF" per kiu    
Esperanto estis instruita al rifuĝintoj en 
la rifuĝejo de Nyarugusu. Elisée de  
multaj jaroj estas vicprezidanto de la  
sudafrika landa asocio EASA. Li estas 
verkisto kaj aŭtoro de du originalaj    
libroj en Esperanto. Probable li estas la 
unua afrika esperantisto, kies doktoriga 
tezo faris mencion pri Esperanto. Elisée  
laste membras en la E-teamo, zorganta 
pri la universitataj agadoj de ILEI/UEA.  

Esperantisto ekde la jaro 1997, Apélété 
Didier Agbolo naskiĝis en Anyronkope, 
Togolando, la 23-an de majo 1977. 
Li diplomiĝis pri bilingvismo (ewe kaj la  
franca), krom sia universitata studo pri 
librotenado en la togolanda ĉefurbo    
Lomeo, kaj  fariĝis specialisto pri la evea 
lingvo. 
Li nuntempe instruas la francan kaj 
evean lingvojn en  dua– kaj triagradaj 
lernejoj. Apélété D. Agbolo estas ankaŭ 
membro de la Evea Akademio. 
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Libroj, DVD pri Afriko aŭ de afrikaj aŭtoroj 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 
 

Recenzo: 

Jean Codjo 
 
Prozo originala/ rakontoj 
 

5,70 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Antverpeno, 2007  
 
FEL 
 
Rakonto pri afrikano, kiu "scipovas la lingvon 
de la blanka homo". 
 
9077066268  
 
50 paĝoj, 21 cm  
 
de Heidi Goes 

Jean Codjo  
 
Prozo originala / rakontoj 
 
5,70 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Antverpeno, 2007  
 
FEL  
 
Ĉarma rakonto kun benina fono. 
 
9077066276  
 
41 paĝoj, 21 cm 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 

Jean Codjo  
 
Prozo originala / rakontoj 

 
5,70 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Antverpeno, 2009  
 
FEL  
 
Daŭrigo kaj kompletigo de la antaŭaj du volu-
moj de la benina-kanada aŭtoro "Dialogo    
inter surduloj" kaj "La paŝo senelirejen". 
 
9789077066423  
 
40 paĝoj, 21 cm  
 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 

         
Prezo:  

 
Eldondato:

  
Eldoninto: 

 
Klarigoj: 

 
 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 
 

Jean Codjo 

Jean Codjo 
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Gbeglo Koffi  
 
Prozo originala / rakontoj 
 

3,60 €, triona rabato ekde 3 ekz. 

 
Rotterdam, 1993  
 
UEA 
 
Malfacila vojo de kampara knabo al urba    
socio kaj klero. 
 
32 paĝoj, 21 cm  
 
de Sten Johansson 

Henriel Fidilalao  
 
Prozo originala / rakontoj 
 
Bitversio senkoste haveblas per: 
https://espero.bialystok.pl/eo/heroo/  
 
2007 
 
Bjalistoka Esperanto-Societo 

 
Malfacila vivo kaj travivaĵoj de malagasa   
ŝtatinstruisto. 
 
Ilus 
 
127 paĝoj, 21cm 

Adjévi Adjé 
 
Proverboj 
 

5 € 
 
Koreio, 2014  
 
Lee Jungkee 
 
Proverboj el Afriko 
 
30 paĝoj, 21 cm  
 
de Richard Delamore 
https://youtu.be/sitI6TemlAY 

Adjévi Adjé  

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 
 

Formato: 
 

Recenzo: 

Gbeglo Koffi  

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 
 

Karakterizoj: 
 

Formato: 

Henriel Fidilalao  

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 

Formato: 
 

Recenzo: 
  

https://espero.bialystok.pl/eo/heroo/
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Adjévi Adjé 
 
Prozo originala/ rakontoj 
 

7,50 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Edegem, 2016 (2-a eld) 
  
MAS 
  
Rakontoj el la vilaĝa vivo en Togolando. 
 
9782369600435 
 
55 paĝoj, 22 cm  

Heidi Goes 

Adjévi Adjé  

Heidi Goes  
 
Movado 
 

6,00 €, triona rabato ekde 3 ekz. 
 
 
Rotterdam, 2007  
 
UEA  
 
La unua provo de historio de la E-movado sur 
la afrika kontinento; kovras la periodon de la 
komenco ĝis la jaroj 1990. 
Ilus 
 
9789290170969  
 
86 paĝoj, 21 cm  
  
Ilus  
  
de Lode Van de Velde, studo de Ziko van Dijk 

 Joel Muhire  
 
DVD-oj 
 
9,00 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
  
s.e.  
 
s.l., s.j.  
 
10 pecoj de leĝera muziko, kun tekstoj        
mesaĝoplenaj. Filmitaj en bela afrika etoso. 
 
Ĉ. 44 min. Kun subtitoloj en la franca  

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldonloko:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 
 

Karakterizoj: 
 

Joel Muhire  

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 
 

Karakterizoj: 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 
 

Karakterizoj:
  

Recenzoj: 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
         

Prezo:  
 

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 



 23 

Konga Espero  
Viktor Lufimpu: ĉefkantisto, Rock Tamba, 
Junior Ngangu: ĉefkantistoj kaj akompan-
gitaristoj, Aime Nkuansambu: basisto, Konga 
Ndali: gitarsolisto, Derlain: pianisto, 
Franck Lukombo: koruskanto kaj perkutisto, 
Doustin Mopoto: drumisto kaj Nelly Masemi, 
Lily Kandolo, Annie Bilola: koruskantistinoj. 
 
KD-o 
 
2010 
 
Vinilkosmo 
 
20-titola albumo, la muzikstilo vojaĝas de 
regeo kaj zuko tra latina ĝis funk-roko, 
kun engaĝitaj, pacaj kaj amtekstoj. 
 
 
 
 

Herman Nyeck Liport, Chamberline Ngue-
fack Zedong 
 
Prozo originala / rakontoj 
Instruaj rakontoj el Afriko  
 

9,00 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Douala, 2006  
  
AfrikNaturo-Esperanto  
 
Ĉarme ilustrita kolekto de rakontoj, taŭgaj 
por ĉiuj aĝoj kaj ĉiuj lingvoniveloj. 
 
123 paĝoj, 20 cm  
  
de Leif Nordenstorm  
 

Elisée By'elongo Isheloke  
 
Politiko 
 

9,00 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
 
Embres-et-Castelmaure, 2009  
 
MAS  
 
Tradicio, rilatoj kun Banjamulengoj, la ge-
nezo de la milito en DR Kongo kaj la diasporo 
rilate al Esperanto. 
 
9782918300113  
 
102 paĝoj, 21 cm  

Konga Espero 

Elisée By’elongo I. 

Chamberline Nguefack Zedong 

Aŭtoro:
  

 
Kategorio: 

 
            
Prezo:  

 
Eldondato:

  
Eldoninto: 

 
Klarigoj: 

 
 

Formato: 
 

Recenzo: 
 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
            
Prezo:  

 
Eldondato:

  
Eldoninto: 

 
Klarigoj: 

 
 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 

Aŭtoro:
  

 
 
 
 
 
 
 

Kategorio: 
            

Eldondato:
  

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
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Elisée By'elongo Isheloke  
 
Biografio 
 

11,00 € 
 
2015  
 
Monda Asembleo Socia (MAS) 
 
Minejo de informoj pri la sudafrika movado 
kaj pri unu el ĝiaj ĉefaj rolantoj, Axel von 
Blottnitz.  
 
978-2918300670 
 
188 paĝoj, 21 cm  

Listo de la aliĝintoj

Antonio Agostinho Neto 

 
Poezio 
 
Lutumba Tima 
 
Portugala 
 
Ĉ. 1,59 € 
 
1987 
 
Poemoj de la fondinto de la sendependa An-
golo 
9070074346 
 
116 paĝoj, 21 cm 

Adjévi Adjé  
 
Movado 
 
Elŝuteblas senpage en PDF-formato 
 
Afrika Komisiono, Buĵumburo 2019  
 
Informoj pri Burundo kaj la programo de la 
7-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) 
kun salutmesaĝoj el pli ol dudeko da landoj 
tra la  tuta mondo. 
 
Ilus 
 
 
44 paĝoj, 21 cm  

 

Aŭtoro 
 

Kategorio: 
 

Prezo:            
 

Eldoninto: 
 

Klarigoj: 
  

 
 
 

Karakterizoj: 
 
 

Formato: 
  

Aŭtoro: 
  

Kategorio: 
 

Tradukinto:
  

Originala lingvo: 
             
Prezo:  

 
Eldondato:

  
Klarigoj: 

 
ISBN:   

 
Formato: 

Aŭtoro:
  

Kategorio: 
            
Prezo:  

 
Eldondato:

  
Eldoninto: 

 
Klarigoj: 

 
 
 

ISBN/ISSN: 
 

Formato: 

Antonio Agostinho Neto 

Elisée By'elongo Isheloke  

Adjévi Adjé  
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Listo de la aliĝintoj 
1 Adjévi Adjé adjevia@gmail.com Togolando 

2 Assane Faye damadamanemanu@yahoo.fr Senegalo 

3 Alpha Ahmed Diallo alphamadial77@gmail.com Gvineo 

4 Aimé Patrick Manirakiza apmanirakiza@gmail.com Burundo 

5 Jérémie Sabiyumva  jerrybs21@gmail.com Burundo 

6 Anonimulo  Nederlando 

7 Kossi Woudji  swoudji55@yahoo.fr Senegalo  

8 Nguyễn Thị Phương Mai goldenprocom@gmail.com Vjetnamio 

9 Koffitche Koufionou bonior1@live.fr Togolando 

10 Jana Janoviĉ verdabaronino@gmail.com Ukrainio 

11 Andreas Joachim Penk  negravulo@gmail.com Germanujo 

12 Armelle Piolat  armeleo@gmail.com Francio 

13 Moses Gbetogo Opa  pickgbetogo@gmail.com  Niĝerio  

14 Rasoharinaivo Mioranantenaina rmlvmiro@yahoo.fr Madagaskaro  

15 Elysée Ndayishimiye dnamlysee@yahoo.fr  Burundo 

16 Heinrich Laue laueheinrich@gmail.com Namibio 

17 Betti Maul Tomanjo betti.jes@gmail.com Germanio 

18 Dmitrij Ŝevĉenko retumanto@gmail.com Rusio 

19 Anna Striganova a.striganova@gmail.com Rusio 

20 Nicolas Kasolene (Nickson)  nicksonkasolene@gmail.com D.R.Kongo 

21 Costantine Mashauri cmashauri@gmail.com Tanzanio 

22 Dankon Kwibe dankonkwibe@gmail.com Burundo 

23 Heidi Goes goes.heidi@gmail.com Belgio 

24 Nto Nto Victor but victornto36@gmail.cm Kameruno  

25 Axel Vincent hobojisto@posteo.net Germanio 

26 Francesco Maurelli fran.mau@gmail.com Germanio 

27 Deus Bihigi dponsian@yahoo.com Tanzanio 

28 Mario Morel  m@marioo.ca Kanado 

29 Amos Y Bartholomew 07444403366 Tanzanio 

30 Nouwoatsi Kossi Sénam sena.kosnouwa@gmail.com Togolando 

31 Heinz-Wilhelm Sprick muzikanta.hipopotamo@gmail.com Germanio 

32 John Emmanuel Magessa esperanto866@gmail.com Tanzanio 

33 Ahmadreza Mamduhi mamdoohi@yahoo.com Irano 

34 Niyukuri Gilbert niygilbertto@gmail.com Burundo 

35 Thiaba Faye Diop thiaba35@gmail.com Senegalo 

36 Mirejo Grosjean mirejo.mireille@gmail.com  Svislando 

37 Honoré Sebuhoro Ndarihoranye honsebn@gmail.com DR Kongo 

38 Domingo Antonio Reyes Robaina dareyesrobaina@gmail.com  Hispanio 

39 Mulele Mbassa  mulelembassa@gmail.com Tanzanio  

40 Gabriel Olubunmi Osho-Davies  Oshodavies@yahoo.com  Niĝerio  

41 Gilbert Simiyu glbsimiyu@gmail.com Kenjo 

42 Janet Chemtai Jansimiyu33@gmail.com Kenjo 

43 Gxoni Galahxer j6525wg@gmx.com Skotlando 

44 Joel Muhire joelmuhire0@gmail.com DR Kongo 

45 D-ro Byelongo Elisée Isheloke ebyelongo@gmail.com Sud-Afriko 

46 Andreo Ilves  andres.ilves@gmail.com Sud-Afriko  

47 Brandon Sowers bsowers@protonmail.com Usono 

48 Carlos Oliveira da Silva carlosinclusao@gmail.com Usono 
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49 Michael Lee michael.42.lee@gmail.com Sud-Afriko 

50 Niĉjo Soonthornyanakij  psoontho@uci.edu Usono 

51 Tatjana Loskutova lota.esperanto@mail.ru Rusio 

52 Gilbert Simiyu Glbsimiyu@gmail.com Kenjo 

53 Isaac Manirambona isaacmakirambona38@gmail.com Burundo 

54 David Banderhire davidbanderhire@gmail.com DR Kongo 

55 Nguefack Zedong Chamberline chamberline47@gmail.com Kameruno 

56 WangThomas Séraphin assofame97@yahoo.fr Kameruno 

57 Lafi Charles Diatta  laficharlesd@gmail.com  Senegalo  

58 Ramazani Amisi Nanjira  amisiramadhan2018@gmail.com  DRKongo 

59 Iracadukunda Ada Florence iadaflorence@gmail.com Burundo 

60 Abel Massiala abel.massiala26@gmail.com Angolo 

61 Gbadamassi Latifou latifougbadamassi@yahoo.fr Benino 

62 Savignat-Belhôte Mikaela je.lo.belhote@laposte.net Reunio  

63 Lenilson da Costa Silva lesilvare@gmail.com Brazilo 

64 Cédric Irakoze irakozecedric88@gmail.com Kenjo 

65 Apélété Agbolo agbolo77@yahoo.fr Togolando 

66 Touré Sékou Domain  touresekoudomain@gmail.com  Ebura Bordo 

67 Alfred Kobina Arthur  ctrcgh@gmail.com  Ganao  

68 Anonimulo  Sud-Afriko 

69 Marc Konijnenberg promiseinthestars@gmail.com Nederlando 

70 Carlomagno Alexander Cáceres CarlomagnoKraud@gmail.com Peruo 

71 Albert Stalin Garrido albertstgarrido@gmail.com Filipinoj 

72 Carlos Villegas carlos@ourcloud.family Usono 

73 Xosé Lourenzo Vidal lourenzokuin@hotmail.com Hispanio 

74 Samba Faye  bouzot@gmail.com Senegalo 

75 Karlo Olivo carlosinclusao@gmail.com Brazilo 

76 Raia Androvska  androvska.raia@gmail.com  Bulgario /Britio 

77 Bernhard Maurer maurer.erlangen@t-online.de Germanio 

78 Nguyen Van Loi loi49van@gmail.com Vjetnamio 

79 KuboF Hromoslav kubof.hromoslav@gmail.com Slovakio 

80 Garry Evans garryoevans@gmail.com Kanado 

81 Nicole Wing ntwing@comcast.net Usono 

82 Nikolay Solomencev nv-solomencev@yandex.ru- Rusio 

83 Betti Maul / Tomanjo betti.jes@gmail.com Germanio 

84 Edson dos Santos Lima diodou@hotmail.com Brazilo 

85 Miomirka Kovacevic miomirka.kovacevic@gmail.com Serbio 

86 José Carlos de Araujo araujo5924@gmail.com Brazilo 

87 Barnabas Nila Magese barnabasmagese@yahoo.com Tanzanio 

88 Luis Vicente Paganini Cavalaro luisvpc@protonmail.com Brazilo 

89 Vida Kulikauskiene vaikuku@gmail.com Litovio 

90 Iván Mättig Catalán ivan.mattig@esperanto.cl Usono 

91 Vicente Manzano-Arrondo viko@us.es Hispanio 

92 Jean Bosco Harerimana hajebo@gmail.com Burundo 

93 Ieda Raimunda Freitas Teixeira beafrei13idara@gmail.com Brazilo  

94 Silvio Curtis silviocurtis@yahoo.com Usono 

95 Maria Rosaria (Sara) Spanò mariarosaria.spano@gmail.com Germanio 

96 Martine Rysenaer m.rysenaer@gmail.com Belgio 
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97 Claude Nourmont moonmont@pt.lu Luksemburgo 

98 Sandra Vives sandra@esperanto.cat Hispanio 

99 Daniela Power dpowerbg@gmail.com Usono 

100 Sheila Devlin sheiladevlin7@gmail.com Usono 

101 DidierJanot didier.janot@gmail.com Francio 

102 Anonimulo  Eŭropo 

103 Dieter Rooke dieter.rooke@vtxmail.ch Svisio 

104 Hamzeh Shafiee hamzeho@gmail.com Irano 

105 Orlando Raola oraola@gmail.com Usono 

106 Carlo Minnaja carlo.minnaja@gmail.com Italio 

108 François Lo Jacomo francois@lojacomo.eu Francio 

109 Stefan MacGill stefan.macgill@gmail.com Hungario 

110 Renato Corsetti renato.corsetti@gmail.com Britujo 

111 Moresson Feidangai fmoresson@gmail.com Centrafriko 

112 Elisia Martins de Oliveira resgatesaraiva@gmail.com Brazilo 

113 Nathalie Kesler nathaliekesler@gmail.com Francio / Koreio 

114 Edson dos Santos Lima diodou@hotmail.com Brazilo 

115 Garry Evans garryoevans@gmail.com Kanado  

116 Nimpaye Ildephonse Province:Makamba (69574369) Burundo 

117 Dieudonné Harumukiza dharumukiza2@gmail.com Burundo 

118 Alice Ndikumana Alissajema@gmail.com Burundo 

119 Adeline Umutoni tonyline74@gmail.com Ruando 

120 Sylvia Pöhlmann spo@gmx.de Germanio 

121 ALeks Kadar alekska75@gmail.com Francio 

122 Rodrigo de Carvalho Mendonca  rollend@bol.com.br Brazilo  

123 Emmanuel Twagira twagira94@gmail.com DR Kongo 

124 Sergio Campos  slc.alpa@gmail.com  Brazilo 

125 Douglas Draper oficejo@esperanto.no Norvegio 

SO Jinsu so@kangnam.ac.kr SudKoreio 126 

Elysé Ndayishimiye  dnamlysos@gmail.com Burundo 127 

surush mohammadzadeh surushm@gmal.com Irano 128 

Keyhan Sayadpour ksayadpour@gmail.com  Irano 129 

Nomota Hiongun KIM  hiongun@gmail.com  Koreio 130 
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Listo de kelkaj afrikaj literaturaĵoj kaj artaĵoj:  
https://www.esperanto-afriko.org/Verdaj%20plumoj%20el%20Afriko%20(1).pdf 

 
Afrika retpaĝaro: 

www.esperanto-afriko.org 

 
Kontinenta dissendo-listo:  

afriko@yahoogroups.com 

 
 Telegrama listo: 

 https://t.me/afrikamovado  

 
Fejsbuka listo: 

https://www.facebook.com/groups/126175590744112 

 
Afrika jutubo-kanalo: 

https://www.youtube.com/channel/UCIPozw8bzHlC-PK2ueezoBQ 

 
Revuo Esperanto en Afriko: 

https://www.facebook.com/oficialabulteno 
 

Elsendo pri la Tago de Afriko per jutubo: 
https://youtu.be/4fXPa76i6jQ  

 
Por helpi disvastigi Esperanton en Afriko: 

 https://uea.org/alighoj/donacoj/afriko  

Utilaj retligiloj 

https://www.esperanto-afriko.org/Verdaj%20plumoj%20el%20Afriko%20(1).pdf
mailto:afriko@yahoogroups.com
https://t.me/afrikamovado
https://www.facebook.com/groups/126175590744112
https://www.youtube.com/channel/UCIPozw8bzHlC-PK2ueezoBQ
https://www.facebook.com/oficialabulteno
https://uea.org/alighoj/donacoj/afriko
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Nigra virino, afrika virino, 
Ho mia patrino, mi pensas pri vi... 
Ho Daman, ho mia patrino, 
Vi, kiu portis min sur la dorso, 
Vi, kiu mamnutris min, vi, kiu regis miajn unuajn paŝojn, 
Vi, kiu unue malfermis miajn okulojn pri la mirindaĵoj de la tero, 
Mi pensas pri vi... 
 

Ho Daman, ho mia patrino, 
Vi, kiu viŝis miajn larmojn, 
Vi, kiu ĝojigis mian koron, 
Vi, kiu pacience eltenis miajn kapricojn, 
Kiel mi ankoraŭ volus esti proksime de vi, 
Esti infano proksime de vi! 
 

Simpla virino, virino de rezigno, 
Ho mia patrino, mi pensas pri vi. 
Ho Daman, Daman de la granda familio de forĝistoj, 
Mia penso ĉiam turniĝas al vi, 
La via je ĉiu paŝo akompanas min, 
Ho Daman, mia patrino, 
Kiel mi ankoraŭ volus esti en via varmo, 
Esti infano proksime de vi... 
 

Nigra virino, afrika virino, 
Ho mia patrino, 
Dankon, dankon pro ĉio, kion vi faris por mi, 
Via filo tiom malproksime, tiel proksime de vi. 
 

Virino de la kampoj, virino de la riveroj, 
virino de la granda rivero, ho vi, mia patrino, mi pensas pri vi… 

 

Al mia patrino de Camara Laye 

Poemo 
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 8  
AFRIKAJ KONGRESOJ DE ESPERANTO 

 

 1-a kongreso: 
 Notse, Togolando: 27/12/1990 - 2/1/1991  

 

2-a kongreso:  
Kotonuo, Benino: 28 - 31/12/1991  

 
3-a kongreso:  

Winneba, Ganao: 23/12/1994 - 2/1/1995  

 
4-a kongreso:  

Arusha, Tanzanio: 26/12/1995 - 3/1/1996  
 

5-a kongreso:  

Kotonuo, Benino: 29/12/2013 - 04/01/2014  
 

6-a kongreso:  
Bunda, Tanzanio: 24-31/12/2016  

 

7-a kongreso:  
Buĵumburo, Burundo: 21-27/12/2019  

 
8-a kongreso: 

Thies, Senegalo: ../12/2022 
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Ĉiuj ni kuniĝu kaj festu kune 
La venkojn atingitajn pro nia liberiĝo. 

Ni engaĝiĝu kaj stariĝu kiel unusola Homo, 

Por defendi nian liberecon kaj nian unuecon. 
 

Ho Filoj kaj Filinoj de Afriko, 
Karno de la Suno kaj Karno de l’ Ĉielo,  

Ni faru de Afriko la Arbon de Vivo. 
 

Ĉiuj ni kuniĝu kaj kantu ĥore, 
Por bonteni la ligojn, kiuj determinas nian destinon. 

Ĉiuj ni dediĉu nin al la batalo, 
Por la daŭra paco kaj justeco sur la tero. 

 
Ho Filoj kaj Filinoj de Afriko, 

Karno de la Suno kaj Karno de l’ Ĉielo,  
Ni faru de Afriko la Arbon de Vivo. 

 
Kuniĝu ni ĉiuj kaj laboru arde, 

Por doni la plej bonon el ni al Afriko, 
Lulilo de la homaro kaj fonto de kulturo, 

Nia fiero kaj nia espero je tagiĝo. 
 

Ho Filoj kaj Filinoj de Afriko, 
Karno de la Suno kaj Karno de l’ Ĉielo,  

Ni faru de Afriko la Arbon de Vivo. 

Himno de Afriko 
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Programa libro de la Tago de Afriko  
Afrika Komisiono de UEA, aŭguste 2020 

Redaktis: Adjévi Adjé  

www.afriko-esperanto.org  


