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**************
* UITNODIGING :

***************
Dag,
Bond zonder Naam en zijn spreuken zijn zeker geen onbekenden voor u.

Achter de dingen die wij schrijven schuilt een hele beweging met verschillende initiatieven t.v.v. kansarmen.
Bond zonder Naam groeit ook over de grenzen heen. 1Mouvement sans

"Nom *, 1 Movement without-a~Nameu 7 1 Bund ^ohne^ Neune * en—* Movimiento sin
Nombre1 zijn als levend zaad dat in verschillende landen heeft wortel

geshoten: zowel in Europa, Amerika en Afrika als in Azie.

Kan het * ESPERANTO' als wereldtaal hier aan ontbreken?
Zeker niet! Bond zonder Naam is een wereldinitiatief om het hart van

de mensen te doen kloppen op het ritme van de vriendschap.
Sinds enkele jaren is de 'MOVADO SEN NOMO' op die manier werkzaam en

telt leden in de vijf werelddelen. Het werk groeit en wat groeit moet

adem krijgen, nieuwe ideeen, initiatieven!
Daarom willen wij 'ns luisteren naar mensen die vertrouwd zijn met

de wereld van het Esperanto en hen uitnodigen voor een •gemoedelijke
babbel*. Dus geen vergadering en geen verplichtingen. Esperantisten
sameribrengen. Wat praten. Van gedachten wisselen bij een pint bier

en een knabbel: dat is onze bedoeling.Meer niet.
Tegelijk kan u-'ns kennis maken met de Bond zonder Naam in Antwerpen.
We verwachten u op WOENSDAG 3 DECEMBER 1986 tussen 19H3O en 20h00 in

de

SINT-JACOBSMARKT 39 in ANTWERPEN.

Je bent van harte welkomI Veel dank en .・.
• .・ tot dan!

1000 goede wensen

vr. Bond zonder Naam

vr. Movado sen Nomo

Pol Van Huffelen

Patrick Banjoul

P.S.: wij tekenen niet omwille van de meerkost!

postrekening 000-0144021-73 — krcciictbank 410-0314891-52

Phil Bosmans

***************
INVITO
***************

Saluton 1
Movado sen Nomo kaj giaj proverboj certe ne estas nekonataj al vi.
Malantau la aferoj, kiujn ni skribas z kasigas tuta movado kun

diversaj iniciativoj, favore al malsanguloj•
Movado sen Nomo ankau kreskas trans la limoj. Mouvement sans Nom,
Movement without a Name, Bund ohne Name, Movimiento sin Nombre,

estas kiel vivantaj semoj, kiuj ekkreskas en diversaj landoj,
same en Europe, Afriko, Ameriko en Azio.
Cu eblas, ke ESPERANTO, kiel monda lingvo, ci tie mankas?
Certe ne! Movado sen Nomo estas mondiniciativo, kiu satas batigi

la koron de la homara lau la ritmo de la amikeco.

Jam dum kelkaj jaroj, Movado sen Nomo agadas tiel kaj havas membrojn
el la kvin kontinentoj. La laboro kreskas, kaj kreskajo bezonas

spiron z novajn ideojn, iniciativojn!
Tial ni foje volas auskulti la homojn z kiuj konas la mondon de
Esperanto kaj inviti ilin al 'plezuriga babilabo'. Kunigi Esperantistojn,

interbabili kaj intersangi ideojn ce glaso da biero kaj mangajo:
tio estas nia intenco, nenio pli. Samtempe vi povas konatigi kun Bond

zonder Naam./Movado sen Nomo en Antwerpen.
Ni atendas vin merkredonz la trian de decembro 1986, inter la 19.30
kaj la 20.00, en Sint-Jacobsmarkt 39, Antwerpen.
Vi estas kore bonvena! Multan dankon...

...kaj gis tiam!
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