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aperes laùzbezone,, kiel kontaktilo inter la geestperantisto j 
el la Provinc c j Ckc i.dent-- kaj Orienta Flandru j e . • 

* 	-a= 	 

TER INLEIDING 
Dit gecyclestzl.eerd blad,. je is vooral voor u bestemd "izola esperantist.". 

Gij hebt kennis gemaakt met Esperanto, vindt het idee prachtig, zijt er een 
ogenblik in opgegaan.... maar ge staat alleen. Hebt geen gelegenheid u te oefenen in 
die taal. Hoort er niet veel meer van. Zult weldra verdorren? Welnu wij wanen u af eng-te= 
en toe wat nieuws brengen. Wij willen u leiden. Wij willen u tonen hoe dat gij anderen 
moet leiden.... oni niet meer alleen te staan. 

Een zeker materiaal en een zekere oefening zijn u daartoe onontbeerlijk. Na een 
cUrsus gevolgd te hebben moet gij u een woordenboek aanschaffen, (zeer goed "Schidlof" 
35 fr.) en is het aan te raden te corresponderen (zovelen vragen correspondentie, 
vooral nu uit Japan; kijk maar de bladen in... of vraag ons een adres) . Ce leert er mede 
Esperanto en nog veel andere nuttige zaken. Het mag u niet afschrikken dat gij  nog niet 
de taal v elledig beheerst. Dat doet er niet toe. Chr u verder te vervolmaken in Esperanto 
zijn de studieboekjes van de Nederlandse "Federacio" uitstekend (vraag titel en prijs 
aan het Instituto) en aangenaam. Gij moet u zo wat ep de hoogte 'tellen van de 
organisatie, de verspreiding, de litteratuur, de geschiedenis van Esperanto. Er bestaat 
daarover een prachtig€ brochure "Initiation â l.' Esperanto" van Rollet De Lisle. 
Het bestaat ook in Nederlandse vertaling. Vraag het maar aan het Vlaams Esperanto Instituut 

Daarmede kunt ge dan ieder te woord staan. En argumenteren = Waarschijnlijk leest 
ge graag wel eens een boek. Weet ge dat er een prachtige levensbeschrijving van de 
schepper van Esperanto, Dr. Zam..enhof, in het Nederlands bestaat ? 

welnu als gij een tijdje op die manier zult gewerkt hebben, zult gij geweldig 
verrijkt zijn. En gij zult anderen kunnen onderrichten. En gij zult een groep vormen. 
Jaarvan gij de leider zult zijn. En leiding geven. Bezoek ens dan eens, op een congres 
bvb., wij die u nu regelmatig zullen bezoeken met dit blaadje. 

Tot .weerziens. 
Een nuttig adres: Vlaams Esperanto-Instituut, 

p.a. Roger Iserentant, 
Blankenbergesteenweg 72, Brugge. 

	 • 

Ciujare, en multaj urboj kad vi1agoj, okazas kursoj al kiuj partoprenas multe da 
gelarnanto j . Ne ĉiuj • havas la okazon poste partopreni al la vivo de iu esperantista 
societo aû klubo, kaj post lom da tempo perdas ĉian kontakton kun nia movado:-  
. 	Nia deziro estas ke ĉiuj restu en la rangoj de nia ,granda esperantista familio. 
Ni precipe direktas nin al la izoluloj, kaj _estus granda go jo se per la nunaj medest , j 
f olie j ni sukcesus ligi *lin unuj; al la regiona movado .ka j poste al la-  landa . ka j al 
la i.nternacia. Cu ni pavas peti vin komuniki kion vi opinias pri, nia iniciativo 
kaj kiuj estaj viaj deziroj tiurilate. 

Al la gvidanto j de jam ekzistantaj lokaj kluboj, ni estus dankema j se iil. bonvol.us  
komuniki regule kelkajn informajn pri la grupa vito. 

Cp 12, 13 en It.. Mei a. s. (Piriksteren) wordt te Hilversum voor het eerst een 
gezamenlijk Kongres ingericht voor de Esperantisten van de Ps- elux--landen. 
,,.,{ij kunnen niet genoeg iedereen aanzetten tot deelname. Uit Brugge vertrekt een groep 
over Brekknns-Vlissingen; de treinkosten Vlissingen-Hilversum bedragen ongeveer 130fr. 
heen en terug. Wie begeert aar4e sluiten Vi j de karavaan van Brugge mag zich melden 
bij de heer G. Viaertens, 51, Pr. Leopeldstraat, St. Kruis. De terugreis gebeurt over 
Amsterdam, met bezoek aan de stad en aan iet Rijksmuzeur.. 

Uit Antwerpen vertrekt een autobus, waarvan de leider is S-ano Cortvriendt, 
Diepestraat 44, Antwerpen. 

Hebt U reeds een abonnement op het maandblad "Elandra Esperantisto"? Prijs 75 fr. 
per jaar. Adres: Postbus 342, Brussel. Ze blijft U op de hoogte van de bijzonderste 
gebeurtenissen uit de landelijke en uit de internationale Esperanto--geb'tenissen. 
Daar em, stort zonder verder dralQn de som van 7 5f r . op po st chekrekening 2321.50 
van de Vlaamse Esperantistenbon4,Brussel. 



vervolg - INFORMILO - daùrigo 

Propagandafilm over Denemarken 
met teksten in Esperanto. 

Deze 16mm. film waarvan de vertoning 55 minuten duurt, heeft van de meet af aan 
zeer veel succes gehad, en is nu in Vlaanderen. Ondervoorzitter Drs. F.Roose is reeds 
voor de volgende groeperingen opgetreden met vooraf een voordracht van ongeveer 1. uur 
over dat land: Brugge: St. Lodewi jkscollege V.T.B. en V.E. B': - Drugs Financifnpersoneel -- 

Vrij Verbond der Kath. Vroedvrouwen. 
Davidsfondsafdelingen van Roeselare, Rumbeke, Tielt, Torhout, Assebrouck 

Isegem. 
Sanatorium Sysele. 

De propagandistische waarde is zeer groot. De teksten worden natuurlijk tijdens 
de vertoning vertaald. Tussen de voordracht en het monteren van de film in, spreekt 
Drs. Roose in dezer voege tot }?et publiek : 
" Do Ĵr dat deze film in het Esperanto is opgesteld, gaat zij de wereld rond. Een 
" Franstalige film bvb. zou enkel maar kunnen afgerold worden in Frankrijk en nog voor 
" enkele landen waar sommigen frans kennen. Aldus ziet gij dat de Esperantobeweging een 
" culturele beweging is, niet enkel omdat wij een taal verspreiden doch ook omdat wij 
" door die taal de cultuur van vreemde volkeren leren kennen. Zo doet ook de Naamse 
" Esperantisten-Bond. Door Esperanto maken wij aan alle landen onze cultuur bekend." 

Hoogst waarschijnlijk wordt deze film binnen kort_ eveneens te Kortrijk vertoond. 

In de gemeente Wilsele (bij leuven) werd deze winter een cursus van Esperanto 
ingericht onder leiding van de heer Boving H.J. uit Rotselaar. Daartoe werd door het 
gemeentebestuur een lokaal ter beschikking gesteld. Deze cursus telde 16 leerlingen. 
Op een der lessi-,n was de Heer Burgemeester aanwezig en gaf de verzekering dat het 
Gemeentebestuur geldelijk zou tussenkomen voor de aankoop van Esperanto boeken. 

e 

Te DEINZE werd een cursus van Esperanto ingericht, onder lei4ding van de Heer 
Mortelmans, leeraar aan het Atheneum van deze stad. 45 l~ erl.ingen 	.~+ 
namen deel aan deze cursus, en er wordt verwacht dat hieruit een flinke Esperanto-club 
zal ontstaan. 

KORTRIJK.- Hierbij worden de leerlingen van de Esperanto-cursus uitgenodigd 
tot de laatste les van dit seizoen, die gegeven wordt ten huize van S-ano Debrouwere, 
Hagdalenastraat, op Donderdag 16 Maart a.s., te 19 1/2 uur. 	 ve e Tevens wordt 'en oproep gedaan tot de leden van de vroeger bestaande --- - lg~mg 

om eveneens aanwezig te zijn. 
Het ogenblik is gekomen om opnieuw fictief op te treden en de eens zo bloeiende club 

nieuw leven in te blazen ; Niemand mag onverschillig blijven en op de aanwezigheid van 
de oude getrouweiwordt gerekend. 

Als voorbereiding van het aanstaande Congres te hil.versum., zal het Bestuur van de 
Vlaamse Esperantisten-Bond vergaderen te Gent, op Zondag 8 April a.s. 

Professor Dr. Ivo Lapenna. 
Deze exprofessor aan de Universiteit te Zagreb en lid van de Academie voor 

Wetenschappen, maakt momenteel een reis in de voornaamste W.Europese landen. Zijn doel 
is op de hoogte te komen van de werkelî,jke toestand van de Esperantobeweging. Baartoe 
werd hij door de Universala Esperanto Asocio zelf gezonde. Tevens geeft hij in de groepen 
waar hij komt een voordracht. Ook poogt hij in betrekking te komen met plaatselijke.. 
autoriteiten en voor plaatselijke wetenschap1groeperingen een voordracht te geven 
in de nationale taal over een punt van zijn specialiteit: internationaal recht. 
Door deze activiteit te ontplooien is hij tegenwoordig werkelijk de leider van de 
Esperantobeweging. Hij publiceert rapporten aver zijn reis, wijst op de tekortkomingen, 
en tracht vooral aan de Esperantagroepen degelijke centra voor informatie te maken. 
Hij is de man die onze beweging op een veel hoger cultureel peil kan brengen. Op 1 Maart 
was hij de gast van 6Paco kaj Justeco" te Brugge. Na een zeer interessante voordracht 
met lichtbeelden over "Zuid- Slavië;' land en volk" was er een aparte vergadering met het 
bestuur, die tot 1,45 u. duurde ( ! ' 	De voornaamste, dringendste problemen in de 
Esperantowereld werde_n,er besproken.THi,3 is een heldere geest, een persoon die door 
gestalte, voorkomen, oratorisch talent imposeert. Hij is het ideaal van de ernstige, 
gecultiveerde esperantist. Het is een verrijking met hem in contact te komen. Onder zijn 
impuls gaan wij zekek prachtige uitslagen bekomen. 

Voor alles wat betreft het "INFORMILO"-blaadje, wende men zich tot dhr. Fernand Roose, 
J. & M. Sabbestraat 36, Brugge. 
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aperos laûbezone, kiel tontaktilo inter la gn esperantistoj 
el la Provincoj Okcident- kaj Orienta Fl&ndrujo 

Een 6tal maanden geleden werd een gelijkaardig rondschrijven gericht tot een 
aantal Esperantisten en Esperanto--;studerenden in West-- en Oost Vlaanderen, met de 
bedoeling geleidelijk te komen tot nauwere samenwerking en contactname tussen d 
Esperantisten en de Vrienden van Esperanto in deze twee provincin. 

Het onthaal was uiterst gunstig)  doch de periode gekozen om van wal te steken 
was het waarschijnlijk minder, want inderdaad blijken de zomermaanden minder 
geschikt om over studieonderwerpen te handelen. 

ieder jaar worden in een aantal plaatsen cursussen ingericht voor Esperanto4 
onderwijs; telkens gaat het grootste deel van de leerlingen naderhand verloren voor 
de beweging bij gebrek aan voldoende gelegenheid om sich té oefenen en de taal 
praktisch te gebruiken. 

Hieraan wensen wij te verhelpen, door regelmatig om de maand U wat nieuws te 
brengen over de werking van Esperanto binnen en buiten ons gewest. 

Ons "INFORMILO" is niet bedoeld als "gazet" doch moet in eerste plaats dienen als 
bindmiddel tussen de velen die ernstig willen medewerken aan de invoerhig van de 
internationale hulptaal. Onze zaak werkt en leeft. VeL n zijn daarvan niet voldoende 
rewust. De verdere verspreiding en uitbouw van ons ideAal zal nochtans enkel verhaast 
kunnen worden, zo wij op een groter aantal propagandisten kunnen rekenen dan tot nc8 
toe het geval was. Het mag ook niet meer gebeuren dat na iedere cursus zoveel flink 
belovende en jeugdige krachten voor de Esperanto-zaak verloren gaan. Wie de eerste 
stap zet in de Esperanto-beweging, rag de ingeslagen weg niet half afleggen, maar 
met het doel bereiken. 

Graag vernemen wij van U allen uw opvattingen, uw voorstellen, uw bevindingen, 
uw moeild4heden. Schrijf ons vrijuit! Wij antwoorden U langs de weg van het 
"Inf ormilo" . 

Onze wens is eerst en vooral in alle belangrijke steden en gemeenten op bereid- 
1i1lige medewerkers te kunnen rekenen. De "inventaris" dient opgesteld van al wie 
iian en 04 wil voor het Esperanto.(ideaal opkomen. 

De hierna vermelde adressen vormen een eerste lijst, welke zal aangevuld worden 
naarmaat de belangstellenden ons hun toetreding sturen : 

Aalst 	• 
Blankenberge: 
Brugge 	• 
Gent 	• 
Kortrijk 
Rumbeke 	• 

Veurne 

Me j. P. De Cock 
Mr. Fr. Couwenberg, 
Mr. Roose Fernand 
le j  , J. Terryn 
Mr. Debrouwere Ger. 
gr. Van Leuven A. 

i'1e j . M.J. Top 

Pieter Couckestraat 2 
Koninginnelaan 14 
J. & I. Sabbe straat 36 
Raapstraat 74 
Magdalenastraat 29 
Spnjestraat 76 

Nieuwstraat 3 

Wie wordt onze propagandist in :Deinze, Eeklo, Izegem, Coatende, Roeselare, 
Ronsel  St. Niklaas, Tielt, Zeszate, Waregem? Op al deze plaatsen verbijven nog 
verschil.l.ende Esperantisten. Wie zal de eerste zijn om zich aan te melden. 

In de laatste tijd is blijkbaar alle werking stil gnvaZlen van de afdeiirg OC i  

die nochtans kon steunen op een een flink ledenaantal. Wie neem het op zich om de 
Koningin der Badsteden opnieuw een ere--pl&ats de doen innemen in de rij der steden 
welke een bloeiend Esperanto-J.n7en kennen? 
• Roeselare, Izegem, Torhout, en andere, zijn het wer' ;errein geweest van Samideano 
van Leuven uit Rumbeke, die vele goed bijgewoond cursu )sen ingericht heeft. 
Aan de gewezen leerlingen Iran deze cursussen is de taak voorbehouden studbkringen 
in het leven te roepen en te houden, om eerden Esperanto practisch te beoefenen. 
Roeselare is het aangewezen centrum om de kern te vormen. waarrond qi  de omliggende 
gemeenten zich zouden sdhar=gin. Het ontbreekt blijkbaar Re Roeselare niet aan 
personen bekwaam om de verspreide krachten te verzamelera en te bundelen. Wie raapt 
de handschoen op ? 

Naar ons medegedeeld werd, is voor de 'tweede maal e€ i Esperanto cursus ingericht 
geweest voor de leerlingen v .n het Athenei:m te Deinze. 	j weten niet of hieruit een 
ver ini,ging ontstaan is cf in vorming is. 



Het jaar 1951 is voor ons van bijzondere betekenis geweest, voor wat betreft 
de uitbouw van de Esperanto-organisatie.  Immers ĵ  de Nederlandse Bond LEEN 
en FLANDRA Li d° ESPERÂNTIS ÁA, HEBBËN VOOIL HET E i`LST een proef gewaagd om hun 
-tot hiertoe afzonderlijk gehouden- jaarkongressen gezamenlijk te beleggen 
om de beurt in een Nederlandse en in een Belgische stad. 

Aldus was "Flandra Ligo Esperantista" voor hit eerst te gast in Hilversum, 
van 12 tot 14 Mei 1951, en is deze proef van samenwerking werkelijk uitgegroeid 
tot een buitengewoon prachtig geslaagd "BENELUKSA  KONGRESO",  waarvan al de 
deelnemers met hooggespannen verwachting uitzien naar het volgend kongres 
te houden in Antwerpen, tijdens de Pinksterdagen 1952. 

Dit kongres ging door in een waarachtige sfeer van verbroedering tussen de 
Esperantisten van onze twee nabuurlanden, waarbij zich bovendien samideanoj 
uit Engeland, Denemarken, Frankrijk en Duitsland aangesloten hadden; het mocht 
inderdaad als een "internationaal"-kongres in 't klein bestempeld worden ' 

In het ontspanningsprogramma werd het grootste succes geboekt door de 
Brugse groep "Paco kaj Justeco", met de puie opvoering van een groot detectieve- 
toneelstuk. 

Voor Antwerpen wordt gerekend op de actieve medewerking van de Nederlanders 
en heeft onder meer de E-vereniging van Groningen haar optreden toegezegd. 

Het kongres van Antwerpen zal een uitstekende gelegenheid bieden om met 
buitenlandse Esperantisten kennis te maken; aan jonge samideanoj wordt de kans 
gegeven hun eerste stappen té wagen in het gebruik van de internationale 
hulptaal met vreemdelingen. Er blijven nog enkele maanden om ons voor te 
bereiden tot dit kongres. Niemand zou er mogen ontbreken, en dit kengres moet 
uitgroeien tot een hoogtepunt in onze beweging I 

O 
o o 

Op Zondag 9 December a.s.,wordt te Brussel de algemene jaarvergadering 
gehouden van F? . L?E. , in het hotel Monico", nabij het Noordstation, te 14. uur. 
Al de leden zijn daartoe uitgenodigd. 

o 
o o 

Het is bezwaarlijk mogelijk een goed Esperantist te blijven, zonder in 
bestendig contact te zijn met de E-beweging. Dit gebeurt best door aan te 
sluiten bij Flandra Ligo, mits een lidgeld van 75 fr. per jaar, waarvoor men 
ook het maandblad "FLAND1 A ESPER,ANTISTO" toegestuurd krijgt. 

Leden van de jeugdafdeling (beneden 2I jaar) betalen slechts 50 fr. 
Betalingen kunnen geschieden op postcheckrekening 2321.50 van Fl.L.E., Brussel. 

Voor de vernieuwing van de abonnementen wordt aangedriIngen opdat alle 
welwillend hun bijdrage zouden oTerschrijven in de loop van de maand December. 

Niettegenstaande alle tijd3chriften hun prijzen hebben moeten verhogen, 
wegens stijging van de papieronkosten, is bij ons geen wijziging ingetreden. 
Dit brengt nochtans mede dat ons abonnementaantal dient aarde groeien. 
Daarom: helpt mede aan ledenwerving; richt leergangen in en laat de cursisten 
aansluiten bij "Flandra Ligo Esperantista. 

o 
o o 

Wenst U studieboeken of letterkunĝige werken? Een grote verscheidenheid 
hiervan is in voorraad bid. "Flandra Esper n+,oIn Zit ,,+o" t; i3lankenbergesteenweg 
72, Brugge. 
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