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764,000 

Nun studas 288,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 220,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 215,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun studas    41,000 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj.  (Ekde februaro /marto 2021) 

    
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917    

EKSTRAĴOJ ĈE LECIONO 13 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 
N.ro 13 de “Por Komencantoj”.                                                       
    La frazoj (= propozicioj) el kiuj ja konsistas nia parolantado, 
povas esti longaj aŭ mallongaj,  sed ili devas enhavi almenaŭ la 
Subjekton, la plej gravan parton,  kaj la Verbon (= Predikaton),  
indikantan la agon.  La Predikato estas AŬ sola verbo  AŬ la verbo “esti” (aŭ 
simila) kun t.n. Predikativo, ekz. “Tiu policano ESTIS TRE AFABLA”.  En du 
maloftaj kazoj oni ne esprimas la Subjekton, sed subkomprenas ĝin.  En la 
unua kazo temas pri ordono aŭ deziro,  kaj la Subjekto subkomprenatas 

estante  la persono al kiu oni ordonas aŭ deziras:  “Venu, mi petas, por vidi la florojn!” kaj “Ne 
forlasu la klasĉambron!”.  En la dua kazo subkomprenatas la sama vorto kiel la verbo,  ekz. “(La 
neĝo) Neĝas nun”,  kaj  “(La varmo) Varmas ĉi tie.”  Tio ne inkluzivas la kazojn, kie la Subjekto 
venas post predikativo: “Tre necesa (= predikativo) estas (= helpverbo) RAPIDE IRI HEJMEN (= 
Subjekto)”.   
(daŭrigota)           Marcel Leereveld.   
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http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
http://vortaro.net/
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
https://translate.google.com/
http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo%20%20
https://www.duolingo.com/courses/all
http://www.eszperanto.hu/leteroj/page.php?link=ked27c2c&id=282&b=1&x=60318&y=404&z=58&dt=1488474634
http://members.aon.at/aldone/peranto/index.html
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Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci virusojn ĝis 8 metroj.    
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153  

Homoj protektas aliulojn per la surporto de masko 

Protektilo por la surportanto sed ankaŭ por la proksimuloj           
  

 La Manlia Esperanto-Klubo   
La Manlia grupo, kunvenas je 10.30 atm ĝis 12tm la unuan 

kaj trian sabatojn de la monato   Unu taso da klubpagita kafo atendos vin.  
Ni renkontiĝas ĉe la oceana fronto kontraŭ la Restoracio Bluewater, Suda Stejno. La ĉeestantoj 
tie diskutas la plej sekuran lokon por la kunveno laŭ la vetero kaj homamasoj 
La 5an de decembro venis 4  Roger, Chris, John kaj Ian.          Roger Springer 
 
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917 .                                                                                                        

I  n  d  o  n  e  z  i  o  -3.   

SANKTA  NIKOLAO .   
      Kiam mi loĝis en Nederlando,  dum mia juneco el 1917 ĝis 1952,  mi kaj la aliaj 
nederlandanoj  havis du Kristnaskojn,  unu je la 25-a kaj 26-a de Decembro,  kaj unu je la 5-a 
kaj 6-a de Decembro.  Tiu en la komenco de la monato nomiĝas “Sinterklaas” aŭ “Saint 
Nicholas Day”.  En la posttagmezo aŭ la vespero la gepatroj aranĝis viziton de Santa Claus.  Ili 
rakontis ke li,  estante la vera Santa Claus, venis rajdante sur ĉevalo, el de Hispanujo al 
Nederlando por doni al la infanoj donacojn,  kiujn li portis en granda sako.  La infanoj devis 
kredi,  ke lia helpanto,  la negro “Pieter”, grimpis dum la nokto al la tegmentoj de la  domoj kaj 
prenis la donacojn tra la kamenotubo por deponi ilin ĉe la kameno.  Oni diris ke pro tio, pro la 
fulgo, la negro Pieter estas nigra.  La sekvantan matenon la infanoj,  kaj ofte ankaŭ la 
plenkreskuloj,  trovis la donacojn kun siaj nomoj sur ili.  La gejunuloj kaj plenkreskuloj ofte 
aldonis ŝercajn poemetojn faritajn de ili mem.  Kiam infano, plejofte post la elementa lernejo 
ĉesis kredi la rakonton de la tradicio,  li aŭ ŝi tamen daŭrigis kredigi la pli junajn infanojn.  En la 
rakontata formo Santa Claus loĝas en Hispanujo,  sed laŭ la vera historio ĝi originas el Greka 
Turkujo, kie la kristana episkopo Sankta Nikolao kutimis unu fojon ĉiujare doni donacojn al la 
bonkondutaj infanoj.  Nur en Nederlando oni daŭrigis tiun kutimon dum la sekvaj jarcentoj,  
kaj la uzata Santa Claus plu estis episkopo surhavanta siajn religiajn vestojn.  Li do estas kaj 
aspektas tre religia persono,  sed dum la festeto  religio ne menciatas.  Sinterklaas do estas tre 
malsama persono ol la de la usonanoj poste transprenita nederlanda Sint Nikolaas.  Krome la 
usonanoj transtempigis lin al la posta Kristnaska ceremonio.  Ĉi lasta en Nederlando ne havas 
Santan Clauson kaj estas pure religia festo,  kun antaŭa vespera religia vizito al la preĝejoj,  kaj 
dum la tago rea preĝejvizito kun posta drinkado por la religiuloj  kaj manĝegado kun trinkado 
por la ateistoj.  Dum tiu vera Kristnaskotago mia familio aranĝis kunvenon kun granda 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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tagmanĝo je la dua horo en la nokto kaj kun kartludado por la cetera nokta tempo.  Mia avino 
organizis ĉion.  Dum la vera Kristnasko oni tute ne donis nek ricevis donacojn:  tio okazis en la 
komenco de Decembro,  je Sinterklaas.   
      Stranga afero estas,  ke neniu oficiala aŭ neoficiala instanco en Nederlando fermiĝis,  eĉ la 
lernejoj funkciis normale,  kaj la tuta festeto okazis vespere kaj post tio frumatene.  Kvankam 
ĉiuj nederlandanoj partoprenis en la festeto,  ĉio okazis neoficiale.  Tio okazis,  ĉar la ekleziaj 
ĉefoj malŝatis Sinterklaas,  ĉar ĝi ne okazis  en la kadro de la preĝejoj.  Kaj samtempe pro tio la 
duono de la popolo kiu ne vizitadis preĝejon ankaŭ partoprenis en la festeto.                      
Marcel  Leereveld.   
 

VOJAĜOJ  EN  INDONEZIO – 3.   
      En la du pasintaj  A. E.-oj mi menciis kelkajn indoneziajn kulturaĵojn.  Jen du pliaj:   
      Laŭ la indonezia konstitucio ĉiu indoneziano devas havi kaj kulti religion  kiu havas nur unu 
dion.  Krom ke tia leĝo estas tre nedemokrata,  ĝi donis kaj donas ĉirilatajn malfacilaĵojn,  ĉar 
milionoj da indonezianoj havas nenian dion aŭ plurajn diojn.  Unue la milionoj da ateistoj,  sed 
tiun problemon oni facile solvis antaŭ kvardeko da jaroj: kun la helpo de la usona C.I.A. oni 
simple mortigis ĉiujn. Oni faris tion sub la insido ke ili estis komunistoj,  kaj ĉiu rajtis tiam 
mortigi komunistojn (kaj oni faris tion grandskale: preskaŭ milionon da ili).  La dua grupo estas 
la hinduoj,  precipe en Balio kaj parto de Lomboko.  La registaro ne mortigis tiujn hinduojn; 
okazus granda internacia alarmo kaj ĉeso de riĉa turismo,  sed ili devis deklari ke ilia ĉefdio 
estas ilia sola dio. Ĉi tiu problemo do estis solvita.  La tria grupo,  la t.n. neevoluintaj loĝantoj 
en okcidenta Novgvineo: oni simple devigas ilin nomi sin islamanoj kiam ili kontaktas kun la 
indonezianoj.  Tio estas facila solvo.  La kvara grupo estis la plej malfacila problemo,  ĉar 
koncernas multajn milionojn da tre edukitaj kaj kulturitaj enloĝantoj precipe de centra Ĵavo, 
precipe ĉirkaŭ Jogjakarto.  Ili havas ankaŭ plurajn reprezentantojn en registaraj instancoj.  Ĉi 
tiu grupo ne havas diojn,  sed kredas ke ĉiu objekto, vivanta aŭ ne,  havas animon kaj ĉiuj tiuj 
animoj interrilatas kaj regas la mondon.  Ili estas animistoj.  Kion fari pri ili?  Nenio normala 
eblus,  do la registaro nomas ilin  “Laŭnomaj Islamanoj” (angle “Nominal Islamites”). Tiel ili 
havas laŭnoman unu dion,  kaj rajtas esti indonezianoj.  En ĉi tiu stulta “solvo” la registaro 
nomas ilin “islamanoj” en siaj libroj kaj politikoj.    Ankaŭ en la popolnombrado ili aperas kiel  
“islamanoj”,  kio ili ne estas.         
      Post antaŭ tridek jaroj viziti Tasik Malaya  por vidi la eksplodantan vulkanon kaj por manĝi 
serpentsupon,  mi antaŭ du jaroj ree vizitis tiun urbon,  ĉifoje kun mia filo.  Ĉar li vojaĝadas pli 
malmultekoste ol “dorsosakuloj”,  ni en la posttagmezo demandis al homo,  ĉu li scias 
malmultekostan loĝejon.  Li respondis ke ni povos senpage tranokti en lia fabriketo,  kion ni 
akceptis.  Ni eltrovis,  ke la meblofabriketo apartenas al du viroj, nome al tiu kiu invitis nin, kiu 
estis islamano,  kaj al alia viro,  kiu estas kristano.  Ni miris pri tio,  sed li klarigis ke en la 
lernejo ili jam estis amikoj,  kaj restis amikoj post geedziĝoj.  La malsameco de religio neniam 
problemis por ili,  ĉar la religia vivo estas persona afero  same kiel la geedziĝo estas persona 
afero en Indonezio.  Kaj en sia komerco ili ne interesiĝas pri la religio de la aĉetantoj,  same 
kiel ili ne interesiĝas pri la edzeca stato de la aĉetantoj.  Mi antaŭe ne kredis,  ke la 
indonezianoj,  aŭ parto da ili,  estis tiom senfavorpartiemaj.     Marcel  Leereveld.    
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LA  DANĜERA ANGLA LINGVO.   
      Kiel vi scias,  flugmaŝinoj devas sekvi certan vojon en la aero, determinitan de la registaro.  
Iom da tempo post mia unua vizito al la vulkano Gununggung,  kiam la aero super la vulkano 
ankoraŭ estis tiom dika de lafo ke oni ne povis vidi tra ĝi, la vojo determinita por flugi el de 
Balio al Ĵakarto hazarde iris rekte trans tiu vulkano,  kaj oni ankoraŭ ne ŝanĝis tiun ruton.  
Plena brita flugmaŝino flugis tra la dika aero kaj pro la lafo eniranta en la motorojn unu 
motoro ĉesis funkcii.  Baldaŭ ĉiuj motoroj  ĉesis unu post la alia,  kaj do la flugmaŝino devis 
surteriĝi. Por ricevi gvidon de la flughaveno de Ĵakarto por scii kie blinde surteriĝi,  la kapitano 
telefonis la flughavenon dirante  “Mi perdis ĉiujn miajn motorojn” (I lost all my engines).  La 
indoneziano de la flughaveno pensis ke tio estis ŝerco,  ĉar oni ne povas perdi motoron en sia 
flugmaŝino.  Do anstataŭ helpi la kapitanon,  ili  retrosendis mesaĝon “Do rigardu zorge por 
retrovi ilin” (so look carefully to find them).  Tio estis danĝera situacio por la kapitano,  sed 
bonŝance unu el liaj motoroj ekfunkciis kiam la flugmaŝino elvenis el la lafonubo,  kaj kelkaj 
aliaj sekvis,  tiel ke li povis surteriĝi en posta Ĵakarto.  Kompreneble li estus devinta diri “Mi 
perdis la uzon de ĉiuj miaj motoroj”  (I lost the use of all my engines),  sed eĉ tio povus krei 
danĝeron pro la stranga vorto “perdis” (lost),  kaj ĉar ne estis certa, ke la motoroj refunkcius.                                                                                                                               
Marcel  Leereveld.   

 

Naskiĝtago de Marcel 
Leereveld 

 

Dimanĉon la 6an de decembro 2020 
Karlo Egger, Bernie Heinze kaj Franciska 
Toubale iris al la domo de Marcel por 
celebri lian 103an naskiĝtagon. Kvankam 
ni nun rajtas libere iri de loko al loko , 
multaj homoj ankoraŭ ne sentas sin 
certaj ĉu estas sekure kaj senviruse 
ekstere. Sed dank’al la moderna teĥniko 
, esperantistoj el pluraj kontinentoj povis 
esprimi siajn bondezirojn al Marcel. 
Kelkaj kuraĝis ellitiĝi tre frue por ne 
mistrafi la oportunon komuniki kun 
Marcel. Komence ne estis tre facile ĉar 
Marcel antaŭe ne uzis tiun rimedon kaj 
multaj ĉeestantoj ne komprenis ke nur la 
parolanto devas ŝalti sian mikrofonon , 
se ne, estas tro da bruo por esperi aŭdi la parolojn . Sed  iom post iom Marcel alkutimiĝis al la 
cirkonstancoj kaj ĝuis la sperton .  
Ĝis la venonta naskiĝtago de Marcel !      Franciska Toubale  
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Kara Marcel 
Mi kore gratulas vin pro la komenco de via 104-a vivojaro. 
Restu sana kaj feliĉa dum longa tempo kaj ĝuu ĉiun tagon. 
Mi ĝojas kune kun vi, dankanta por multegaj interesaj, 
legindaj kaj saĝaj legaĵoj. 
Mi antaŭĝojas multajn rakontojn el via mirinda ĝardeno. 
El Bensberg apud Kolonjo (Germanujo) 
Hermann Kroppenberg 
 

 
Vizito al la norda rivero-urbo Kyogle kun 
Joanne kaj Peter Johns el Brisbano kaj 
Heather Heldzingen el Melburno. 
. La temperaturo atingis 40 gradojn. 

 
Heather Heldzingen 

 

Finfine ni renkontiĝis  
 

En septembro dum  la endomigo en 
Melburno komenciĝis nova Esperanto kurso 
kadre de la universitato de la tria aĝo de 
Knox. Aliĝis du lernantoj, kiuj lernis la lingvon 
per zoom. Nun ni havas pli da libereco rilate 
niajn movojn , do ni organizis piknikon en 
apuda parko tiel ke la progresantaj lernantoj 
povu ekkoni la komencantojn . La kaprica 
melburna vetero decidis montri sin favora al 
nia plano do ni kune ĝuis posttagmezon en la 
parko .    Franciska Toubale              Yogam, Ghislaine,   Franciska, Merrin,       John  

  

Honore al la naskiĝtago de Marcel (je la 4-a de decembro) mi sendas belajn florojn …… 

Kompreneble, mi sincere gratulas Marcel pro la atingo de 
103 jaroj !!!! Estas vere 
respektplena aĝo.  
Korajn salutojn, 
Amike, 
Det Koning 
 (Nederlando) 
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3ZZZ .. En la elsendo de la 7a de decembro eblas aŭdi la duan parton de la 

prelego de Alvaro Motta pri la rilato inter Esperanto kaj Spiritismo, plian 
rakonton pri hundo kaj poemon de greka poeto Tasos Livaditis.  
  Franciska Toubale   


