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1)    Enkondukaj vortoj de la prezidantino. 
2)     Organizado de la Protokolo kaj de la listo de æeestantoj. 
3)    Aprobo de la raporto de la ØA de BEF (18-an de marto 2017)                 
4)     Financa Raporto. 
5)    Funkciado de BEF. 
6)    Informado pri la agadoj de FEL / APE / EBG / BEFA / ILEI / kaj Aliaj ... 
7)    Rilatoj kun UEA kaj EEU. 
8)    Verdaj Skoltoj  (https://verdajskoltoj.wordpress.com/) 
9)    PEKO 2018  (9-13 de majo 2018 en Tilff). 
10)  Eksteraj agadoj kaj  Internaciaj agadoj. 
11)   Komitata mal-þarĝo. 
12)   Administrantaro – Kandidatoj – Elektoj. 
13)  Diversaĵoj.        

         La Sekretario  Claude GLADY 
 

 NB : Bonvolu informi æiujn interesatulojn… Dankon ! 
    Æiuj samideanoj estos bonvenaj. 
 

 Flory  : 059-702914            flory2@witdoeckt.be 
   Claude : 071-644916   0485/914659  cglady@arcadis.be 
 

BN: La protokolo de la pasinta Ø.A aperis en EeM_2_2017. 
   

Øi estas elþutebla en :  
https://esperanto-wallonie.be/sites/default/files/EeM/ 

    

 La Øenerala Asembleo de BEF okazos en Antverpeno.  
        Sabaton, la 24-an de marto 2018, ek de 16h00. 

  Lange Beeldekensstraat 169,  2060 Antwerpen  03 234 34 00. 
 

     BN :  La  Øenerala Kunsido de FEL okazos iom antaŭe ! 
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LA PROGRAMLINGVO « SCRATCH » 
Ankaŭ uzebla en Esperanto ! 

Ĉu serioza programado povas esti facila infanludo.  Vi eble povas dubi pri tio 
ĉar evidente ne ĉiuj kapablas programi  en C++ aŭ Python, kaj certe ne ĉiuj in-
fanoj.  Eble kelkaj memoriĝas pri la programlingvo «LOGO», kiu estis propo-
nita al la infanoj kaj multe uzita en la lernejoj. Øi simple permesis regi movojn 
de tortudo sur la ekrano de komputilo kaj ĝi multe amuzigis lernantojn. 
En 2006, teamo en la usona Universitato MIT kreis novan programlingvon 
« SCRATCH » precipe destinita al la infanoj por permesi facilan enkondukon 
en la programadon. 
Unua intereso estas ke tiu programlingvo estas senpage elþutebla por diversaj 
sistemoj en la retpaĝaro de MIT :  http://info.scratch.mit.edu.  
Dua intereso, precipe por la  esperantistoj estas ke oni povas uzi ĝin laŭ diversaj 
lingvoj, inkluzive Esperanto !!  Efektive,  por atingi Esperantan ekranon nur 
necesas alkliki la globon, maldekstre supre de la ĉefekrano de SCRATCH kaj 
elekti Esperanton.   
Sur la ĉefekrano unue aperas ĉarma rolulo, katsimila. Temas pri « lutin » en la 
franca, kaj « sprite » en la angla. Programado povas movigi tiun rolulon, kiel 
tiu programo klare vidigas dank’al listo de koloritaj blokoj :  

 
 

 

Tiu unua ekzemplo pruvas kiomfacile SCRATCH permesas programi.  Se oni 
ne deziras nur movigi la rolulon, alia programo permesas desegni kvadraton 
pere de kontrolata skribilo. (Vidu en paĝo 9 !)  Sed SCRATCH ne estas uzata 
nur far infanoj.    Øi estas vera kompleta programlingvo, kaj povas kontroli   
industriajn procesojn aŭ eĉ robotojn.  Ekzemple,  SCRATCH permesas facile 
programi  mikrokomputilajn kartojn kiel la malmultekosta “RASPBERRY PI”.  
Relative kompleta priskribo de la celoj de SCRATCH ekzistas en Vikipedio. 
(Vidu parton de la retteksto en paĝo 8 !).   
Vi trovos en la sekvantaj paĝoj, kompletan liston de la diversaj blokoj, kaj 

prezenton de la ĉefekrano,  kun la koordinatskalo de la prezentoekrano. 

Kiam la verdfa flago estas alklakita, 
la rolulo iras en la centra loko (0,0),  
(Necesas ĉar ĝi  povis esti alikoke !) 
            kaj aperas tie dum 1 sekundo. 
(Atendo necesas por  malrapidigi la movon) 
Aperas nun teksto  « saluton »  
                   dum 2 sekundoj. 
Poste ĝi dekstreniras, 50 paþojn, dufoje,  
               ĉiu movo daŭras unu sekundon. 
Fine, aperas la teksto « miaj  amikoj »,  
    dum 5 sekundoj 
Finfine la rolulo restas en loko (x=100,y=0). 
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http://info.scratch.mit.edu/Source_Code






Jen kion oni povas legi pri SCRATCH en Vikipedio 
https://eo.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programlingvo) 

 

Scratch estas eduka programlingvo ebliganta homojn de ajnaj sperto, fono kaj 
aĝo, eksperimenti kun diversutila komputila programado, kombinante blokojn por 
kontroli bildojn, muzikon kaj sonojn. 
Ĝi estis kreita de la Lifelong Kindergarten Group ĉe MIT Media Lab per teamo 
gvidita de Mitchel Resnick kaj aperis unuafoje somere 2006. Scratch povas esti 
instalata kaj senpage redistribuata por Vindoza, Mac OS 
X aŭ Linuksa operaciumoj. La fontokodo disponeblas laŭ licenco ebliganta ŝan-
ĝojn por nekomerca uzo.  La nomo Scratch devenas de la diskturna teĥniko de 
skrapado (rapida re- returnado de gramofondiskoj por krei muzikaĵojn) kaj refe-
rencas al la nomo kaj ĝia uzmaniero. La simileco al muzika "skrapado" estas reu-
zebleco de pecoj: en Scratch ĉiu objekto, grafikaĵo, sono kaj skriptoj estas facile 
importeblaj en novajn programojn kaj ŝanĝita laŭ alia maniero, ebligante novulojn 
tuj vidi rezultojn kaj motiviĝi al sekvaj provoj.         …………………………………….. 
La ĉefekrano de Scratch dividiĝas je kvar partoj: 1) breto kun ĉiuj disponeblaj blo-
koj (komandoj). 2) laborareo kie programisto ilin kunigas, difinas sonojn kaj as-
pekton kreante skriptojn scenejo kie la movobjektoj funkcias kaj aperas ĉiuj enig-/
eligaj procedoj. 3) biblioteko de movobjekotj, kostumoj, scenejoj. 
4) La blokoj (komandoj) estas dividitaj laŭ funkcio distingita per koloro:   

Ekzistas kelkaj derivaĵoj de Scratch http://wiki.scratch.mit.edu kiuj baziĝas je fon-
tokodo de Scratch. Tiuj programoj kutime havas aldonajn "blokojn" aŭ ŝanĝitan 
fasadon. Unu de ili, BYOB http://byob.berkeley.edu (kio signifas: Build Your Own 
Blocks [kreu proprajn blokojn], disvastigata de Jens Mönig) kiu ebligas al uzantoj, 
kreadon de propraj blokoj, estas uzita por instrui programadon ĉe Berkeley. La 
fontokodo de Scratch baziĝas je Squeak, kiu baziĝas je Smalltalk-80.  
 

Scartch estas malfermkoda kaj elŝutebla de sia TTT-paĝaro  
 

 

Funkcio Koloro Ekzemplaj komandoj 

movo blua iri, celi al, turni ... 

aspekto violkolora ŝanĝi kostumon, diri ..., pensi ..., ŝanĝi grandecon ... 

sono rozkolora 
aŭdigi sonon, paŭzi sonon, ŝanĝi laŭtecon, ŝanĝi rapide-

con ... 

skribilo malhelverda 
forigi desegnaĵon, malsuprenigi/suprenigi skribilon, ŝanĝi 

skribkoloron, ŝanĝi dikecon 

regilo oranĝa 
kiam komencita, kiam la butono ... estis presita, kiam la ob-

jekto estis alklakita, se ... alie ..., ripeti se ..., lanĉi, fini ... 

sentado turkisa 
musa x/y pozicio, musklavo premita?, koloro ... estis tuŝita, 

demendi ... 

operatoroj helverda 
+ , -, *, / , hazarda nombro inter ... kaj ..., <, =, >, kaj , aŭ , ne, 

litero ... el teksto, longeco de teksto .... 

variabloj ruĝa nova variablo, nova listo, elemento ... el listo ... 

http://scratch.mit.edu/ 
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https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=MIT_Media_Lab&action=edit&redlink=1
https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitchel_Resnick&action=edit&redlink=1
https://eo.wikipedia.org/wiki/Vindozo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://eo.wikipedia.org/wiki/Linukso
http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Modification
http://byob.berkeley.edu/
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ASOCIO POR ESPERANTO (APE) Asbl 
 

Honora Prezidanto  :  Marcelle DELFORGE     mardelforge@brutele.be 

Prezidanto  :     Georges SOSSOIS    071 436 205 georges.sossois@gmail.com 

Sekretariino  :   Bernadette PONCELET        087 398 570     bernadetteponcelet@skynet.be 

Kasisto   :   Claude GLADY   071 644 913 cglady@arcadis.be 

Promocio Eo :  Hubert DEMEYERE          071 502 691     hubert.demeyere@gmail.com 

Disvastigado :  Guy BASYN   010 688 282 guy.basyn@skynet.be 

INFORMOJ PRI ESPERANTO 

BELGA ESPERANTO FEDERACIO (BEF) 
 

 Prezidantino :  S-ino Flory WITDOECKT  (Oostende) 059 702 914 flory2@witdoeckt.be 

 Sekretario     : S-ro Claude GLADY (Cerfontaine) 071 644 916 cglady@arcadis.be 

 Kasisto  S-ro Eric BAERT    (Braine L’Alleud) 02 384 82 23  baert.eric@skynet.be 
 

      BEF (Defakta Asocio) estas kupola federacio, agnoskita far UEA, por la tri belgiaj regionaj grupoj : APE, FEL, EBG. 

FLANDRIO : FLANDRA ESPERANTO LIGO (FEL) vzw 
 

  Lange Beeldekensstraat 169    (2060 Antwerpen)  03 234 34 00  

    info@fel.esperanto.be             www.esperanto.be 

 

  FEL eldonas la paperan revuon « HORIZONTAAL » kaj la retan « VERTIKALE ». 

INTERNACIAJ ORGANIZAĴOJ  -  ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

UEA : Nieuwe Binnenweg  176   NL-ROTTERDAM   +31 10 436 1044      www.uea.org 

SAT : Av. Gambetta, 67   FR-75020 PARIS +33 9 50 71 01 97     www.satesperanto.org 

SAT-AMIKARO :  Bd Vincent Auriol, 132  FR-75013 PARIS +33 9 53 50 99 58  www.esperanto-sat.info/ 
 

Æiuj informoj (en franclingva Belgio por UEA)    æe la peranto  Claude GLADY :  

       rue du CULOT, 1  BE-5630 CERFONTAINE    071/644 916   cglady@arcadis.be 

BRUSELO : ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO (EBG) asbl/vzw 
 

 Françoise PELLEGRIN  (Rhode-St-Gebèse)  02 358 27 28    franaz@esperantobruselo.org 

 Nikolao de BUYL  (Koekelbergh)   0478 382 981 nikolao@esperantobruselo.org 

 Laurent LOISSE   sekretario@esperantobruselo.org        www.espernantobruselo.org 

 La Grupo eldonas la revuon « AKTUALA »  : https://sites.google.com/site/ebgaktuala/ 

GROUPE DES CHEMINOTS : FERVOJISTOJ (BEFA)     
 

  Lucien DE SUTTER   (BXL-Central)    058 501 825    

    Cours : 1er et 3ème mercredi, chaque mois de 13h30 à  16h00 

                                                               VERDAJ SKOLTOJ   asbl.    
    [www.verdajskoltoj.net]              info@verdajskoltoj.net 

 

                  Valère DOUMONT   Prezidanto  0485/51 75 52 doumontvalere@yahoo.fr 

  Jean-Pol SPARENBERG   Kasisto     0475/27 23 19   jpsparenberg@gmail.com 

            Subteno al konto de V.S. :   BE25 9731 2584 2982  Ruelle de Thuin  20 B-6540  LOBBES 
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INFORMOJ PRI ESPERANTO EN VALONIO 

CHARLEROI : KARLOREØA GRUPO ESPERANTISTA (K.G.E) 
 

   Rudy COGNIAU           (Châtelet)  0492 710 974  

  Mireille MARNETTE  (Marcinelle) 071 324 733 marnette.mireille@skynet.be 

LIEGE-ESPERANTO asbl 
 

  Freddy CLOSE  (Eben-Emael)  04 286 27 90 

LOUVAIN-LA-NEUVE : « KVINFOLIO » asbl 
 

  André DEMARQUE   (Wavre)   0486 516 085  ademarque@skynet.be 

VIRTON : GAUME ESPERANTO 
 

  Gaby SIMEON   (Saint-Mard)  063 571 204 

SENLIME + VERVIERS (V.E.G) 
 

  Jean-Marie JACQUES   (Verviers)  087 330 292   jacques@senlime.org 

  Jose JACOB   (Polleur)   087 221 079 

KELMIS (LA CALAMINE) : « AMIKEJO » 
 

  Mathieu SCHRYMECKER    (La Calamine) 087 853 389 

AUTRES VILLES WALLONNES - ALIAJ VALONAJ URBOJ 
 

ATH      Monique VAN ROY   (Ellezelles)  068 542728 
 

BINCHE      Maxime LECHIEN  (Vellereille) 064 337 826 
 

CERFONTAINE  Claude GLADY  (Cerfontaine) 071/644 916  cglady@arcadis.be 
 

COMINES    J-C THUMERELLE  (Warneton)  056 557 606  jcthum@gmail.com 
 

GEMBLOUX    José VINCK   (Gembloux) 081 613 016 
 

MONS     Edith COLAS       (Saint-Symphorien) 065 313263 
 

THUIN       Jean-Pol SPARENBERG    (Lobbes)  0475/272319    jpsparenberg@gmail.com 
 

 

BIBLIOTHEQUE  D’APE -  BIBLIOTEKO 
 

 

Respondeculo  : Claude GLADY [Rue du Culot, 1   BE-5630 CERFONTAINE  071/644 916] 

 

      Vi povas mendi librojn al la RETBUTIKO DE FEL : http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.php 

RETPAØO  -   SITE  INTERNET D’APE :    
 

http://esperanto-wallonie.be/ 
 

       Respondeculo  :    <hubert.demeyere@gmail.com>    
                                         

Por konsulti aŭ elþulti ĉiujn lastajn Bultenojn EeM en formato A4 kaj pdf : 
 

http://esperanto-wallonie.be/eo/esperanto-en-marche-eo 
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30 € 

SE TIO URØAS ! 

Vi ankaŭ povas rekte pagi al  

  la konto de UEA en Belgio: 

BE54 0001 6318 3197 


