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Aliĝkotizoj 

**************** 
Loĝado 

 

En la kongresejo, krom amasloĝejo, estas unuopaj du-
litaj ĉambroj kun internaj banejoj kaj necesejoj. Eblas 
tranokti tie kontraŭ 3 eŭroj persone kaj nokte. Tamen 
en la urbo estas hoteloj kun prezoj 15 € (aŭ pli) ĉiutage. 
 

******** 

Manĝado 
 

Matenmanĝo kostas 2 eŭrojn, dum la prezoj por tag- kaj 
vesper- manĝoj varias inter 3,5 kaj 5 eŭroj.  
   Ĉiuj manĝoj okazos en la kongresejo, por ĉiuj partoprenantoj   
kune. 
 

************** 

Ekskursoj  
 

DT1: duontaga al muzeo de la 1-a Tanzania prezidento 
en la vilaĝo Butiama  (20 km de Bunda) 15 €. 
DT2: duontaga al la vilaĝo Marambeka (40 km de la   
kongresejo) por  viziti la mezgradan E-lernejon 10 €. 
TT : tuttaga al la bestoparko Serengeto (15 km ronde de 
BTC) 50 €. 
 
       * Ĉiu ekskurso okazos, kondiĉe ke minimume 15 (dek 
kvin)  personoj aliĝos.  
 

La baza aliĝkotizo dependas de tri landokategorioj kaj tri aliĝ-
datoj. 
(Loĝado, manĝado, ekskursoj k.a. servoj pagendas aparte por 
alikontinentanoj). 
A: Norda Ameriko, Okcidenta Eŭropo, Japanio, Suda Koreio, 
Israelo. 
B: Landoj de orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio. 
C: Ĉiuj landoj en Afriko, ne menciitaj landoj ĉe A kaj B.  

Aliĝperiodo ĝis 31.12.15 ĝis 30.05.16 Surloke 

Aliĝkategorio A B C A B C A B C 

Kotizoj  
en eŭroj 

20 15 2 30 25 5 40 35 10 

Pretigis: Afrika Komisiono (A.Adjevi) 
Kunlaboris: Tanzaniaj E-istoj 

al Bunda Teachers College - BTC  

(la kongresa hejmo) 

Tz 

Serengeti estas granda nacia parko en norda Tanzanio. Ĝi 

situas je 13 kilometroj de la kongresa urbo Bunda kaj  vastas 

je 14.763 km². Tio estas la dua Afrika   faŭnejo kun proksim-

ume kvar milionoj da bestoj, el kiuj 400 specioj de birdoj 

ĉeestas. Ĝi estas ĉefe konata pro siaj dujaraj migradoj de 

milionoj da gnuoj, zebroj, gazeloj ktp. 

Nacia parko de Serengeti 

 Tanzanio 

Retpoŝto: ake-2016@yahoogroupes.fr 

www.esperanto-afriko.org 

“Esperanto, ilo por paco kaj disvolviĝo“  

mailto:ake-2016@yahoogroupes.fr%20


   Karaj Geesperantistoj, 
   Estas sciate, ke Burundo estis anoncita kiel la gastig-
lando de la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) en 
2016, sed pro la subita malpliboniĝo de la politika situacio 
en tiu lando, la lokaj kongresaj preparantoj devis rezigni. 
   La Afrika Komisiono devis esplori alternativan solvon 
por organizi AKE en 2016. El la alvenintaj proponoj de di-
versaj landoj, tiu de Tanzanio pritaksiĝis la plej interesa.      
Tanzaniaj kolegoj kuraĝe akceptis transpreni la prepar-
laborojn, tiel la AKE-6 oficiale okazos en la urbo Bunda. 
   Multaj urĝaĵoj kaj farendaĵoj atendos Tanzanion. Tamen, 
en la Afrika Komisiono ni celas kvalitan kongreson kaj 
tial ni firme kunlaboras por prezenti pli ĝuindan, agrable 
ne forgeseblan kaj sukcesan kongreson. Ni ankaŭ arde    
klopodas por ebligi al tiom da enkontinentaj esperantistoj 
la ŝancon partopreni en vere Tutkontinenta renkontiĝo. 
  Ni esperas ricevi helpon kaj subvenciojn de ĉiuj bon-
koraj esperantistoj kaj organizaĵoj, kaj spirite kaj materie. 
La nomo kaj la logotipo aŭ emblemo de organizaĵoj, in-
dividuoj, kiuj sponsoros la kongreson per subtena pago 
por 5 Afrikanoj el la najbaraj landoj de Tanzanio,        
aperos  en la kongresa libro kaj en la komisiona retpaĝo. 
   Antaŭdankon! 
La kunordiganto de la Afrika Komisiono 
 

 

 Tanzanio 

 
 
Tanzanio, laŭ longa formo Respubliko Unio de Tanzanio 
aŭ Unuiĝinta Respubliko de Tanzanio, en la svahila  
estas Tanzania kaj Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, en 
la angla The United Republic of Tanzania, estas 
Orientafrika lando, kiu situas borde de la Hinda 
Oceano en la tropika parto de la Suda Hemisfero. Ĝi 
estas ĉirkaŭita norde de Kenjo kaj Ugando, okcidente 
de Ruando, Burundo kaj Demokratia Respubliko de 
Kongo, sudokcidente de Zambio kaj Malavio kaj sude 
de Mozambiko. La lando kovras 945087 km² kaj havis 
pli ol 43 milionojn da enloĝantoj en 2010, ĉefe bantuaj. 
La ĉefurbo Dodomo troviĝas ĉe la koro de la lando, sed 
la ĉefa ekonomia centro estas la iama ĉefurbo 
Daresalamo ĉe la marbordo. La oficialaj lingvoj estas la 
svahila kaj angla, sed la araba estas ankaŭ parolata 
precipe en la insuloj Zanzibaro kaj Pembo. 
   La nuna Tanzanio naskiĝis de la kuniĝo de Tanganjiko 
kaj Zanzibaro la 26-an de aprilo 1964, iom post ilia    
respektiva sendependiĝo de Britio. Ĝi fariĝis la membro 
de anglalingvanaro fine de la jaro 1961 kaj de Unuiĝ-
intaj Nacioj ekde la 14-a de decembro 1961. 

Kvankam temas pri Afrika kongreso, AKE tradicie 
rolas kiel okazo por Esperanto-parolantoj el Afriko 
kaj aliaj mondpartoj kunsidi kaj pridiskuti la staton de 
la movado en la kontinento.  Ankaŭ por amuziĝi kaj 
ĝui tiun internacian etoson. 
   Estas vere, ke jam dekomence, AKE iĝis kvazaŭ 
monda evento, ĉar en ĝi partoprenas geesperantistoj 
el aliaj kontinentoj. Kaj eksterafrikaj gastoj  anonciĝas 
ankaŭ por 2016!  
   La aranĝo kunigas ĝenerale gejunulojn, kiuj parto-
prenas en la kutime interesaj kaj variaj programeroj. 
Ĉiam estas okazo labori, lerni, sperti novajn aferojn, 
amikiĝi, renkonti aktivulojn nur  letere ekkonitajn, 
sed ankaŭ danci, ĉeesti teatraĵojn, spekti filmojn dum 
la kulturaj vesperoj.  
   La kongresanoj havos okazon ekskursumi tra la 
kongresa lando por malkovri aspektojn de tiu loko, 
kie abundas vidindaĵoj kaj kuriozaĵoj.  

    
     
 

Programe... 

Emile Malanda Nianga,   
Sudafriko 

 

Jean Bosco Malanda Lutete, 
DR Kongo  
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Paulo Joseph  
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Charles K. Hiza  

Jayrous Eliakimu  

Membroj de la Afrika Komisiono 
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Lokaj kunorganizantoj: 


