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UN lanĉis la 17 Celojn de Daurigebla Evoluo ghis 
2030 (CDE/ en: sustainable development goals, 
SDG).
AVE enkadre de la Esperanto-Movado pretas 
kunlabori rilate edukadon kaj daŭripovon:
- informi pri Esperanton al ekologiemuloj;
- agadi Por-Esperanto en t.n. evoluiĝantaj landoj; 
- agadi Per-Esperanto: subteni evoluon ĝenerale.
AVE ne estas formala asocio; ni kunlaboras kun aliaj
organizaĵoj ke donacintoj ricevos oficialan kvitancon.

Agado evoluo-subtena de AVE - Asocio de 
Verduloj Esperantistaj, kunlaboranta fakasocio de 
UEA pri Ekologio: kunlaboras kun aliaj grupoj da 
esperantistoj kaj ne-esperantistaj grupoj subtenadi 
projektojn ĉefe en Tanzanio, Burundo kaj D.R. 
Kongo. 

„Mazingira“ (vilaĝaro Ketare/Marambeka en nord-
okcidenta Tanzanio proksime de Bunda), surloke 
organizita de esperantisto Mramba Simba; kunlaboro
kun AVE ekde 2006, subtenis kun aliaj eŭropaj 
grupoj:
- putoj por trinkakvo, pluvakvo por bestoj kaj 
ĝardenoj;
- agrikulturo, sunflora oleo, energio kaj rearbarigo;
- rearbarigi - longdaura projekto:
Laŭ Wangari Maathai arbaroj mildigas la klimaton, 
protektas la grundon, tenas grund-akvon kaj donas 
fruktojn por homoj kaj diversaj bestoj. 
Plurjara projekto celas rearbarigi la monton Tirin'gati,
vilaĝaro de Ketare. Ni eksubtenetis – fakte por pagi 
gardiston. Ghenerale ni subtenus/-as:
- operacioj de infanoj kriplitaj pro malario-vakcinado; 
- lernej-kostoj por orfoj, por materialo kaj vestaĵo;
- Esperanto Secondary School, ESS; en 
Marambeka; 
- urgha bezono konstrui novan necesejon por ESS, 
kiun oni povas malplenigi de tempo al tempo.

"Akvo por Kalima" (60 mil da enloghantoj; kun 
Kakutya 130 mil ), provinco Maniema, D.R. Kongo:
- komence ni subtenis la agadon de esperantisto 
Etienne Katchelewa kiu studis agrikulturon, fondis 
kooperativon PIEADC,  enkadre de tio: 2013 ni 
subtenis por materialo reaktivigi fiŝ-lagetojn; kaj 
kultivi legomojn.
 http://rosejo.blogspot.dk/
- 2017 ni financis la 4-an projekton de Etienne "Akvo 
por Kalima", provizi trinkakvon por ĉ. 9 mil homoj. 
Nun 17.000 havas aliron al salubra trinkakvo. 
Indas raporti pri pozitiva afero: La fonduso EZ-
Kleinprojektefonds* (mono de la germana registaro) 
subtenis nian trink-akvo-projekton en Kalima, DR 
Kongo - per preskau 50 mil Euro. Dank al la fonduso
de dungitoj de Robert Bosch (tutmonde konata pri 
elektrikaj kaj elektronikaj iloj) donacis 13.500 kaj niaj 
samideanoj (AVE-anoj kaj aliaj) kolektis preskau 5 
mil. Intertempe plejgranda parto de tiu kolekto atingis

- kune kun subteno de germana fonduso - niajn 
amikojn Etienne kaj Alphonse en Goma, kie ili 
achetos la teknikajn materialojn. Koncize: Etienne 
planis kaj gvidos la konstru-laboron, oni konstruos 
novan akvo-prenilon el montara rivereto Abuki, kaj 5 
pliaj kvartalajn kranarojn. Krome ni esperas 
subtenon de dungitoj de alia firmao por 2 pliaj 
kranaroj. Tiam 2/3 de la urbo ricevos salubran 
trinkakvon en distanco de ghis 300m; aliaj povas 
cherpi je tiuj kranaroj sed havas pli longan vojon. 
Denove koran dankon al chiuj donacintoj.

Uvira, Suda Kivuo, D.R.Kongo - Martin Fadhili Enzo:
- rearbarigo: bedaurinde homoj forhakadas arbojn 
por produkti ligno-karbon. Li konstruis pli-efikajn kuir-
fornojn kiu reduktos la bezonon da ligno-karbo. Kune
kun lernantoj li kultivis diversajn arbidojn kaj plantis 
ilin en la montaro proksime de la lago Tanganjika – 
intertempe li povas daurigi. Forta pluvo dum Aprilo 
2020 kauzis inundojn kaj grandajn domaghojn. 
Martin celas pli grandan rearbarigon de la montaro 
apud Uvira por eviti erozion kaj rikolti fruktojn kaj 
poste ankau lignon. Li kunlaboras kun eklezio, kiu 
permesis planti sur ilia tereno – tiel estas pli sekure.

Jen por-Esperanto-projekto kiu celas al edukado:
Esperanto-Centro Rumonge (Burundo, ANEB) 
posedas sufiĉe grandan konstruaĵon kun biblioteko 
kaj du klasĉambroj; ni jam subtenis acheti la 
bezonatan apudan terenon - pro ŝanĝita voj-plano.
Ek de 2010 tie estas kunvenejo de esperantistoj. 
2019 dank' al fonduso de germana lando Baden-
Virtembergo – partnerlando kun Burundo - ili instalis 
infanĝardenon kiu zorgos por daŭraj enspezoj kaj 
vivo en la domoj. Mi proponis ilian alian terenon por 
ekologia forst-kultivado (koncize: arboj kaj legomoj). 
Aktuala projekto estas bona nutrado por la infanoj.

Ankau en Burundo kaj Niger necesas rearbarigo.

Bonvolu subteni unu el tiu projektoj:
Mazingira, Goma, Kalima, Uvira

Vi povas transpagi al la UEA-konto de AVE: avex-z
Se vi estas EU-enloghanto vi povas ricevi imposto-
reduktantan kvitancon se vi donacas al unu el la 
sekvaj 2 asocioj por donaco ekde 100 Euro :

Por Kalima: al Direkthilfe Freiburg e.V.
www.direkthilfe-freiburg.de 
IBAN:  DE58 6809 0000 0009 4430 02
BIC: GENODE61FR1, Rimarko: „Kalima, via nomo“ 

Por Rumonge:  al BAVELO - www.esperanto-bw.de
IBAN: DE21 6945 0065 0010 4179 22, 
BIC: SOLADES1VSS , Bonvolu noti: „Rumonge ...“

 Koran Dankon ! 

Asocio de Verduloj Esperantistaj, c/o Manfred 
Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 
Gundelfingen, rete: manfred@westermayer.de 
www.verduloj.org/afriko.htm  (ne tute aktuale)

http://rosejo.blogspot.dk/
http://www.verduloj.org/afriko.htm

