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Zeland-Flandruja Esperanto Grupo

Begin dit jaar werd door enige 'Esperan-
tisten' in Terneuzen getracht een cursus
in de wereldhulptaal 'Esperanto' van de
grond te krijgen. Daartoe werd op
bescheiden schaal een wervingsactie op
touw gezet, met als resultaat dat met tien
cursisten kon worden gestart. Ook weer
een bescheiden groepje, maar een
groepje doorzetters.
Om meer samenwerking in het geheel te
krijgen besloten de cursisten zich te
verenigen in een groep, zodat ook
landelijk op ondersteuning kon worden
gerekend. Eigenlijk zouden we moeten
zeggen 'dat op universele di. wereldwijde
steun een beroep kon worden gedaan'. In
alle werelddelen wordt immers Esperanto
geleerd, bestudeerd, geschreven en
gesproken.
Het is dan ook een belevenis op zich om
op internationaal vlak moeiteloos te
kunnen communiceren, zowel schriftelijk

als mondeling, met mensen van alle
nationaliteiten, hoe groot of hoe klein hun
taalgebied ook is. Esperantisten van de
hele wereld corresponderen en spreken
met elkaar over de meest uiteenlopende
onderwerpen op verschillend niveau.
Gemotiveerd door dit alles en in het
bewustzijn dat er door bundeling en
vereniging meer te bereiken zal zijn, werd
de Zeland-flandruja Esperanto Grupo
(Z.F.E.G.), di. Esperanto voor
'Zeeuwsvlaamse Esperanto Groep'
opgericht. Vanuit deze groep zullen
cursussen worden georganiseerd en
andere aktiviteiten op touw worden gezet
in het Zeeuws-Vlaamse.

Een nieuwe beginnerscursus sta rt in
september. ZF..E.G. rekent op veel nieuwe
aanmeldingen. Er kunnen immers veel
motieven zijn ook Esperantist te worden.
Of men nu Esperanto gaat studeren met

het oog op buitenlandse contacten, o.a. in
de vakantie, men kennis wil nemen van
de (rijke) Esperantoliteratuur, of gewoon
als hobby, velen vinden er voldoening in.
Het leren van een nieuwe taal is in ieder
geval een nuttige vrijetijdsbesteding. En
het leuke van Esperanto is, dat iedereen
het kan leren, taalknobbel of geen
taalknobbel, jong of oud, men leert het
spelenderwijs.
Meer inlichtingen worden gaarne
verstrekt door:

Mw. D. Koning
Van Speykstraat 19
4535 BN Terneuzen
Tel.: 01150-94670

Dhr. J. den Toonder
Axelsestraat 6
4537 AJ Terneuzen
Tel.: 01150-13333.
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