
"Krokodilletjes" vinden wereldtaal leren plezierig

Twee aar' Es e ranto-kern in  L 

. Spelenderwijs eon wereldtaal leren

•

Vandaag, vrijdag 6 april, wordt In
't Centrum een de Pootstraat 2 te
Lokeron do Inleiding verzorgd tot
een nieuwe Eaporantokursus die
13 weken zou duren. Je kan dan
elke vrijdogovond of ook zater-'
dagnamiddog (15-17u) von we-
reldtaal onder de knie trachten te
krijgen. Hot Is Inmlddole twee jaar
geleden dot door enkele onthou-
siastelingon In de Durrnostad van
wel word gestoken met het aanle-
ren van Esperanto.

Wereldburger
De man die do hele Esperanto-
aktivltoitongamma In Lokoren op
gang bracht Is een Dondormon-
donear mot een universele di-
mensie. Petro de Smodt, ten dele
Kompenaar van origine, is niet
alleen stadsbeiaardier in zowel
Aalst als Dendermonde en sterk
betrokken bij de Ros Beiaardom-
mogang, hij heen ook een basiso-
pleiding wiskunde achter de rug
en studoordo bovendien op hoog
niveau linguistiek en oosterse file-
logje. Van huize uit groeide Do
Smodt mot het Esperanto op. on
z'n (Japanse) vrouw leerde hij via
die wereldtaal kennen. De Smodt
en z'n echtgenote blijven zich
onverpoosd taalkundig 6n op
ander gebied vervolmakon, door
reizen to ondernemen (naar
Esporantokongressen o.m.),door
volop te studeren ook. En Petro is
d6 stuwende kracht achter de

• opblooi van hot Esperanto In
Lokeron, waarbij hij zich onbaat-
zuchtig blijft inzetten.
Toch duldt hij ais 'rader' van dit
voor Lokoren nieuwe initlatlef
iemand anders aan, m.n. Hubert

Jonge Esperan tisten in Lokeren

Audonaort, Esperantist-sinde-
mensonhougnis, die ais bestuur-
slid van hot Devldsfonds in maa rt
'88 een voordracht over hot Espe-
ranto op het gotouw zette. Ook
Erik Vorveot schaarde zich ten
voile achter hot nieuwe Initiatief
on mon kon met eon kursus star-
ton. De sessie word met eon houe
examen afgerond.
Do kursiston zouden, op 66n na,
non eon internationaal kongros in
Rotterdam deolnemon. Een twee-
do kursus word poorganizoord, in
do examonjury zaten gore putoor-
de Internationale Esperantisten.

Toon was goblokon dat nogal wat
Jonge echtparen do lesson volg-
den; monvroeg zich af of mon niet•
lots voor de kinderen kon bekok-
stoven.,.

La Krokodiletoj
Er volgden nog enkele kursus-
son, van tolkons eon dertiontel
woken, In Lokeren. Moor do jon-
goron, die hoordon or dus ook bij
betrokken to worden. Petro do
Smodtvorznmoido een paar hon-
derd kindorgodichtjos in hot
Esperanto. Eind Januari vorig jaar
werd oen vorste feestje voor de

Jongolul, met eon vijftiontol kindo-
ren, goorganizeord. Mon kon ook
een bandje mot originele Espe- •
rantoliodoren bemachtigen on do
k tderen .waren er In hun nopjes
moo. •

-Gefeest werd er gul, met do korst
b.v., of n.a.v. con andere gele-
I)onhoid. ton v©rjaardogsfoest
eind Januarl 1990 bracht zo'n
honderd mensen op do boon.
Uit do aktivitoit voor kinderen
grootdo von echte, zeg maar
hochte groep, LA Krokodiletoj (do
krokodiilotjos), samengesteld uit
kinderen die soms pas drie Jaar

Jong zijn, soms ook tien, twaalf
Jaar. Al spelende rakon ze ver-
trouwd mot hot Esperanto. Taal-
vaardigheid, gedrag voor oen
groep, natuurlijkheid, het zijn
aspekton die bij do krokodilletjes
geakeentuoord worden, aldus
Petro de Smodt, hot zijn zaken dio

'overigens in het onderwijs minder
aan bod komon. Liedjes en go-
dichtjol, spellotjes, een wande-
ling In hot bos, hot wordt als leuk
ervaren en ondertussen wordt de
kennis van het Esperanto biJge-
echaafd. Men looit overigens ook,
op zeer Jonge leeftijd, korrospon-
deren met Esporantiston uit endp-
ro landen, en dat is een verrijkon-
do ervaring.
De kinderen voelen zich heel
ongedwongen In hot gezelschap ..,
van andere Esperanto-minnen-
den, ze zijn heel geestdriftig.

Gratis
Do studio van doze wereldtaal
wordt afgerond mot -als Jo slaagt-
eon diploma dat door do schepen
van kuituur gosignoord wordt. In
do Jury hebben vermaarde lin-
guisten zitting. -

Noteer, lozer, dal je de kursus In `t
Centrum to Lokoren gratis kan
volgen. Dertien weken lang krijg
Jo twee uur los. Elke week worden
jo zowat 150 'stammen' van woor-
don bijgebracht, en die vormen
do basis tot do opbouw van do
teelkennis. Er moeten ook huistra
kon worden verricht, stoft Petro do
Smodt, dio van zichzelf zegt dat
hij eon strenge leraar is die aktio-
ve kennis eist van z'n disclpolon.
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