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La fondigo de ACM Benino.

Manko de lernomaterialoj

Manko de manĝaĵo.

Familiaj problemoj

Kion fari por doni ŝancon al kelkaj?



La fondigo de ACM Benino.

Manko de lernomaterialoj
Manko de manĝaĵo kaj familia problemoj:
Kion fari por doni ŝancon al kelkaj?

Esperanta Projekto-Interkulturo(EPI) 

Do fondiĝis ne ofciale ACM Benino 2006

2010 ni sukcesis ĉion pretigi por esti oficiale
agnoskita de la registaro.



Kion faris ACM Benino
de 2010 ĝis hodiaŭ?



* ACM subtenas la 
edukadon de malriĉaj

infanoj.



Hodiaǔ 12 infanoj sukcese
studas en la universitato
dank al la helpo de ACM 

Benino



Alia agadkampo estas
metiolernado.

Tie 6 knabinoj lernis
kudradon, harfrizadon, akiris

diplomon.
Ni malfermigis al ili la 

atelierojn



Ricevado de pupoj kaj vestaĵo el Ĉeĥio



Malfermo de 
kudro-ateliero



Nicole 
eklaboras



Marie Madeline ricevas diplomon en la 
urbodomo



Josephine



Malfermo de la harfrizadateliero



Akuvi, Odette, Karin
lernis la harfrizadon



Matenbeno:
oni invitas la 
metiolernantinon aŭ
metiolernanton. Li/ŝi venas
frumatene kun siaj gepatroj. 
Je la 6a horo matene la 
metioestroj benas ŝin/lin per 
freŝa akvo. Ŝi/li ricevos
benon de ĉiuj metioestroj
antaŭ ol akiri la diplomon
alian tagon.
Je la fino de la beno, ŝi/li 
trinkos kun sia propra
estro/estrino.
Oni sciigas al li/ŝi la regulojn
de la laboro.



Disdonado
de

lerno-
materialo
el Kanado

&
Ĉeĥio



Ni kunlaboris/as kun franca universitato por 
akcepti francajn studentojn, kiuj projekte agadis 
kun ni en Benino. Je la fino ili ricevis atestilon de 

nia organizo.



Fino de Esperanto kurso – du volontuloj



Vizito
de 

loka
junulo



Disdonado de lernomaterialoj



disdonado de 
lernosakoj -
senditaj de la asocio 
Esperas en Ĉeĥio



Zamenhof 
Tago - festo

la loka radio intervjuis
la junuloj pro la festo



ACM organizis piedpilkon
por la junuloj.
Disdonado de la premio. 

tradukita afiŝon en fongbea
lingvo pri Espéranto-tago



okazigo de 
Zamenhof-tago. 
Partoprenis la 
kvartalo-estrino



ACM Benino gastigas en 
esperantujo.

Estis problemo pri la komunikado
inter la gastoj kaj la infanoj. Ekde tie

naskiĝis la projekto

Volontula
Instruado de Eo en Afriko

https :www.facebook.com/groups/347708065924001



Volontula
Instruado de Eo en Afriko

Tiu ĉi projekto celas ne nur instruadi la 
lingvon al la infanoj, sed ankaŭ al ĉiuj, eĉ

en la lernejoj kaj en la universitatoj.
Ni estas en la tria etapo de la projekto . 
La laboro estas farata de volontuloj al 

kiuj ni pagas vivsubvencion.



Eblas subteni la agadojn de ACM Benino
(edukado, metiolernado kaj esperanto-
instruado) per

PayPal: acmbenin@razokama.de
aŭ

per sendado de materialoj: 
lernejajxoj,vestajxoj,kudriloj,ludiloj,…ktp per la 

supra posxtadreso.

mailto:acmbenin@razokama.de


Voluntulo
Kunlaboranto



transdono de atestilo je la 
fino de la voluntula tempo





Disdonado de t-ĉemizoj de 
Esperanto-France kaj SAT Amikaro



Voluntulo gvidas kurson



Kiel uzi la 
librojn?



Germana
Voluntulino



Vizito de Fernando Maja el Brazilo



Ŝuoj el Ĉeĥio



La centro havigis maskojn al la 
esperanto-lernantoj



Samtempe protektilo kaj reklamilo: 
niaj maskoj



Ilo por lavi manojn



Bezonataj kontribuantoj: maskoj kaj
iloj por lavi manojn.

• ACM Benino antaŭvidas havigi al la lernejoj 3000 maskojn. Ili 
estos reklamiloj pri esperanto.

• Unu masko kostas po 0,39 eŭroj.

• Bezonata sumo: 3000 x 0,39 eŭroj= 1170 eŭroj.

• Iloj por lavi manojn: 39 eŭroj x 31= 1209 eŭroj

• SUME: 2.379 eŭroj (maskoj kaj iloj)



Vortaroj kaj aliaj
lernomaterialoj
de Esperanto-

France kaj SAT-
Amikaro



Vortaroj kaj instrumaterialoj, donacitaj de Esperanto-France 
kaj SAT-Amikaro



Surbretigo de la 
instrumaterialo



Fernando - ĝardeno



Joel – defendas sian tezon



Disdonado de vestaĵoj el Ĉeĥio



Nicole frakasis la makzelon



Francesco Moleri kaj Sara 



seminario en la centro kaj  ekspozicio en la publika placo



seminario en la centro kaj  
ekspozicio en la publika 
placo



Interkultura projekto

• ACM Benino bezonas partnerrilaton pri la 
interkultura projekto. Ni bonvenigas asocion, 
kiu ŝatus projekte agadi kun ni. Ni celas 
envolvigi ambaŭ/ankaŭ ambasadejojn en la 
realigo de la projekto pro fidindeco. La uzata
lingvo estus esperanto-franca aŭ esperanto-
alia lingvo.

• https://www.facebook.com/citoyenmond/



Dankon

Demandoj & Komentoj


