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La prezidanta ĉapelo en Azion. 
Unu semajnon en Ĉinio kun Neĝeta, kaj Michel, unu semajnon 
en Koreio kun Sonĝanta/Ana, Minmin, Dumina, Esther, Lila, 
Brila, Esti kaj unu lastan semajnon en Ĉinio, dum kiu ni 
renkontos Miaohui, nian karan amikon bonzon kaj 
esperantiston. 
Ni spertis – denove – ke nia vasta mondo estas nur unu lando, 
en kiu esperanto rolas kiel mirinda ilo por interparoli, 
interrenkontiĝi malgraŭ la lingvaj kaj kulturaj diferencoj. 
Inter ĉiuj amasigitaj memoraĵoj, tri restos neforgeseblaj : 

- En la klaso de Neĝeta, la gelernantoj kun siaj 
parencoj (eĉ avino, kiu deziras eklerni 
esperanton !) ĉar ili scias, ke E° estas maniero 
marŝi al sia estonta vivo. 

- En Seulo, Universitato de Seulo, Lee Joung Kee 
invitis nin en sia E° kurso, 45 gestudentoj el 10 
diversaj landoj. Ili fariĝos esperantistoj de la 
estonta mondo. 

- Dum nia lasta festa vespero en Seulo, en etoso 
natura sed eksterordinara, ni sentis nin kiel 
gefratoj. 

Tiaj momentoj permesas mezuri kiom vivanta E° estas en la 
tuta mondo… 
Jean-Louis Gayet 
 

Le chapeau du président en Asie. 
Une semaine en Chine avec Neĝeta et Michel Fontaine, une 
semaine en Corée avec Ana/Sonĝanta, Minmin, Dumina, 
Esther, Lila, et une dernière semaine en Chine, pendant 
laquelle nous rencontrerons Miaohui, notre cher ami bonze et 
espérantiste. 
Nous avons expérimenté – à nouveau – que notre vaste monde 
n’est qu’un pays, dans lequel l’espéranto joue le rôle d’outil 
incroyable pour discuter, faire des rencontres malgré les 
différences de langues et de cultures. 
Dans le monceau des souvenirs, trois resterons inoubliables : 

- Dans la classe de Neĝeta, les élèves avec leurs 
parents (et même une grand-mère qui désire 
apprendre l’espéranto !) parce qu’ils savent que 
c’est une manière de marcher vers leur avenir. 

- A Séoul, Université de…Lee Jung Kee nous a invités 
dans son cours d’espéranto, 45 étudiants de 10 
pays. Ils deviendront les espérantistes du monde 
futur. 

- Au cours de notre dernière soirée à Séoul, dans une 
ambiance naturelle mais extraordinaire, nous 
nous sommes sentis comme des frères. 

De tels moments permettent de mesurer combien vivant est 
l’espéranto dans le monde entier. 
Jean-Louis Gayet 
 

Alternativa Lingvo (jen, parte, la raporto de Ana, por la 
bulteno de Korea Esperanto Asocio.) 

Lastan sabaton, post la vizito de Suwon kastelo ni amasiĝis 
en la Esperanto-kafejon Laŭ Li An. Pli ol deko da koreaj 
esperantistoj venis por la adiaŭa festeto. Bonodora kafo kaj 
elegantaj lumoj en la kafejo aldonis emocion al internacia 
popolo. La posedanto de la kafejo regalis nin per bela 
tradicia kanto korea. La tri francoj responde kantis francajn 
kanzonojn. Dank'al la tradukita rakonto de Michel nia rido 
ofte eksplodis. Ankaux Leono (Ma Young-tea) ludis gitaron 
por ke ĉiuj kantu laŭ la kvodlibeto.  
Ankoraŭ surprizo estis ke ni ĉiuj sufiĉe bone komunikiĝis 
unu al la aliaj sen traduko. Esperanto sufiĉis eĉ kiam ili 
kantis tradician kanzonon kaj eĉ kiam Laŭ Li An kantis 

 
Jean-Louis trovis korean partneron por ludi harmonikon (fotis Eliane Gayet) 
 

 
Blanka kuniklo ĵus eliris el la ĉapelo ! (fotis Eliane Gayet) 
 

 
 
En la E°kafejo de Laù Li An en Seulo 
 
 
 

Jeff Desrives
Note

Jeff Desrives
Note

Jeff Desrives
Note
-
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"찔레꽃". Kun esperantokantoj,  kafo kaj muziko, ni, francoj 
kaj koreoj naĝis en la maro de invadinta emocio. Tiom feliĉe 
vivi en esperantujo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ĉapelita  ruĝnazulo en la  flughaveno Incheon ! 

 

En Nepalon… 

Ni partoprenis kun Pierre Thevenard kaj Bernadette , la 10an 
Himalajan Renkontiĝon kiu  okazis de la 26a de februaro  ĝis la  
11a de marto 2013 ! La eksterlandaj partoprenantoj estis 18 
personoj, 10 el Japanio, 2 el Pollando,1 el Romanio, 1 el Danio kaj 
kvar el Francio. Multaj lokuloj partoprenis la tutan aŭ parton de 
nepala programo, tio montras la viglecon de Esperanto en Nepalo 
kiu nomiĝas NESPA ! Ilia ĉefa celo estis florigi la Esperantan 
movadon en la orienta parto de Nepalo kie la Renkonto okazis 
unuafoje ! Grandaj ni malfermis niajn okulojn ĉar ĉio ĉie estis 
spektaklo por ni : la vivo kaj la trafiko en la stratoj de Katmanduo , 
la ridetoj de infanoj kiuj respondis al nia « Namaste » la nepala 
maniero saluti ! 

« Ĝuu la naturon, trankvilecon ktp… » diradis al ni la 
organizantoj ! Fakte ni multe ĝuis la belajn florojn, la matenan 
spektaklon de la Himalaja ĉeno dum la piedvojaĝo, la parfumon de 
jasmeno…Ni ankaŭ admiris,  flanke de la plej profunda valo el la 
tuta mondo, la kamparanan vivon, la terase kultivitajn 
montodeklivojn, la nenombreblajn terasojn aranĝitaj por ricevi 
kaj konservi la akvon por rizo aŭ aliaj cerealoj. La plej emociplena 
momento estis kiam, en montara vilaĝo, pluraj centoj da personoj  
kunigitaj por la finjara festo de la lernejo, atendis nin kaj akceptis 
nin kun florkolieroj kaj silkaj ŝaloj al ĉiu el ni por marki la 
bonvenon kaj la komencon de la festo. Ni francoj eĉ estis 
aplaŭditaj por la donaco de kajeroj kaj skribiloj kiujn ni alportis… 
Poste, dancoj, kanzonoj de nacia famulino, amuzaĵoj de komikisto  
ĝuigis la gelokulojn …Kultura programo en la orienta urbo de 
Itahari kaj granda pikniko apud rivero permesis al ĉiuj iom ripozi 

, babili kaj promenadi en bonega etoso… 

Ege impresas min la multaj temploj en Katmanduo kaj la graveco 
de la religio en tiu socio. Hinduismoj kaj budismoj ŝajnas bone 
akordiĝi…Antaŭ reveni en Katmanduo, ni povis ĝui du plusajn 
tagojn por viziti Pokhara, la pagodon de la Paco, la internacian 
muzeon de la montaro…kaj vidi la sunleviĝon frumatene sur 
Annapurna Ĉeno !...Ankaŭ ni multe  ŝatis la lastan vespermanĝon 
kun niaj amikoj Razen,  Poŝraï  kaj Narendra Rai kaj Rajani  kiuj 
malfeliĉe ne partoprenis la Renkonton sed organizas alian 
Renkontiĝon dum la venonta autuno ! Domaĝe ni ne povis multe 
interparoli… Ŝajnas ke multaj gejunuloj volas lerni  esperanton 
sed mankas ofte instruantoj ! Ni deziris al Nespa bonan 
disvolviĝon . Vivu Esperanto en Nepalo ! Ni rendevuis niajn 
nepalajn amikojn en 2015 por la UK en Francio ! Ne hezitu viziti 

ilin ; ili bonege prizorgas nin ! 

Michel Sarbach 

Au Népal… 

Nous avons participé (Michel et Marie-France Sarbach), avec Pierre et 
Bernadette Thévenard, à la 10ème Rencontre Himalayenne, du 26 février 
au 11 mars 2013 ! Les participants étrangers ont été au nombre de 18, 
10 japonais, 2 polonais, 1 roumain, 1 danois et 4 français. Beaucoup de 
népalais sont venus étoffer tout ou partie du programme, ce qui montre 
la vigueur de l’espéranto au Népal, qui s’appelle NESPA ! Leur but 
principal est de faire fleurir le mouvement de l’espéranto dans la partie 
est du Népal, là où la rencontre s’est tenue pour la 1ère fois. Nous avons 
ouvert les yeux tout grand, car tout ici est spectacle pour nous : la vie et 
la circulation dans les rues de Katmandou, les sourires des enfants 

quand ils nous répondent « namaste », la manière népalaise de saluer ! 

« Profitez de la nature, de la tranquillité, etc… », nous ont répété les 
organisateurs. Et de fait nous avons bien profité des belles fleurs, du 
spectacle matinal de la chaîne himalayenne pendant la randonnée 
pédestre, du parfum du jasmin…Nous avons aussi admiré, sur le flanc de 
la plus profonde vallée du monde, la vie paysanne, les pentes cultivées en 
innombrables terrasses, disposées pour recevoir et conserver l’eau pour 
le riz ou d’autres céréales. Le moment le plus émouvant, ce fut quand, 
dans un village de montagne, plusieurs centaines de personnes, 
rassemblées pour la fête de fin d’année scolaire, nous ont attendus et 
reçus avec des colliers de fleurs et des châles de soie pour chacun d’entre 
nous en signe de bienvenue et pour marquer le début de la fête. Nous 
français fûmes même applaudis pour le don de cahiers et de stylos que 
nous avions apportés…Ensuite, des danses, des chansons d’une vedette 
nationale, des sketches d’un comique ont enchanté les gens d’ici… Un 
programme culturel dans la ville orientale d’Itahari et un grand pique 
nique auprès d’une rivière ont permis à tous de se reposer un peu, tout 

en discutant et se promenant dans une très bonne ambiance. 

Le nombre de temples à Katmandou m’impressionne ainsi que 
l’importance de la religion dans cette société. L’hindouisme et le 
bouddhisme semblent bien s’entendre. Avant le retour à Katmandou, 
nous avons apprécié deux jours supplémentaires pour visiter Pokhara, la 
pagode de la Paix, le musée international de la montagne…et assister au 

lever de soleil sur la chaîne de l’Annapurna ! 

Nous avons aussi beaucoup aimé le dernier dîner avec nos amis Razen, 
Poshraï, Narendra Rai et Rajani, qui malheureusement n’avaient pas pu 
participer à la rencontre, mais en organiseront une autre en automne 
prochain ! Avec regret nous n’avons pas pu beaucoup échanger… Il 
semble que beaucoup de jeunes veulent apprendre l’espéranto, mais qu’il 
manque souvent d’enseignants ! Nous avons souhaité au Nespa une 
bonne progression. Vive l’espéranto au Népal ! Nous avons donné rendez-
vous à nos amis népalais en 2015 pour le Congrès Universel en France ! 
N’hésitez pas à leur rendre visite; ils sont très attentionnés ! 

Michel Sarbach 
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Saluton ! Namaste (en la nepala) ! 

 

Bukedo da rododendroj, nacia floro de Nepalo. 

 

 

Tri frostitaj samklubanoj antaŭ Anapurna…ça caille, Pierre ? 

 

Lerneja festo…Tiom da belaj koloroj ! 

 

 

 

Quelques informations classées 

 Radios en espéranto:  http://esperanto-sat.info/article1612.html 

 La radio de Miaohui, moine bouddhiste et espérantophone :  http://www.budhano.cn/podkasto/ 

 8ème stage d’espéranto à Argentières, vallée de Chamonix, du 15 au 22 juin 2013.  Pli da informoj : http ://ifef.free.fr/afce 

 Lille 2015 (25 juillet-1er août) 100ème Congrès Universel… Notre club participera en grand nombre avec ses amis du monde 
entier… Qu’on se le dise et se prépare… 100a UK en Lilo de la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2015… Nia klubo multnombre 
partoprenos kun siaj tutmondaj geamikoj… 

 

Kaj ne forgesu, ke viaj reagoj, artikoloj, fotoj, estas atenditaj per mesaghoj al Kikeri, pere de : 

michel.fontaine13@orange.fr 
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