SUKCESON KAJ PROSPERON AL FK "ESPERANTO" EN BURUNDO
CELE AL PLIA POPULARIGO DE ESPERANTO EN AFRIKO

de Klarita Velikova

Post donaco, en la fino de lasta jaro, al la futbala klubo "Esperanto" en Burundo de pilko de la sama desegno kaj kvalito, kiel de tiuj uzataj en la finaloj de la lasta turniro de la Monda Pokalo de Futbalo, en Germanio en 2006-a, Monda Esperanta Ligo por Sport (MELS) ankaŭ aranĝis financan subtenon por sia sporta filio tie, sub kiu tiu klubo estas organizita. Dank' al la bonkora gesto de unu el la membroj de MELS, nia ligo jam sendis ĉirkaŭ 200 usonajn dolarojn por ekipi tiun futbalan teamon per la necesaj futbalĉemizoj kaj aliaj bezonaĵoj por ties matĉoj en loka turniro. La sekretario de la Esperanta Asocio de Burundo, s-ro Jérémie Sabiyumva, raportis pri la uzo de la mono kaj esprimis dankon nome de la sportistoj, kiuj jam bone trejnadis kaj venkis en la unua matĉo en majo ĉi jare. La prezidanto de la Burunda Sporta Filio, s-ro Venant Hakizimana, spertinte la efikon de la strategio de uzo de sporto por popularigo de Esperanto, skribis: "Mi petas al vi ĉiuj subteni nian teamon FK "ESPERANTO" ĉar tio estas bona informstrategio". La sporta sekcio de tiu filio de MELS jam havas teamojn en tri sportoj: basketbalo, futbalo kaj rugbeo. 
Lastatempe estis diskutata la projekto de MELS, nomita "ESPERANTA EDUKA PROJEKTO POR SPORTO KAJ KULTURO EN BURUNDO, AFRIKO" ("Sporta Projekto"). La projekto celas:
1) Popularigon de Esperanto en Burundo kaj aliaj afrikaj landoj per sporto;
2) Eksporton de novaj sportoj/batalartoj al Burundo pere de Esperanto;
3) Plialtigon de la lingvo nivelo de esperantistoj en Burundo;
4) Stimuladon de internacia kultura interŝanĝo.
La Projekto por Afriko estis prezentita en la Esperanto-Kongreso de Britio (4-a ĝis 7-a de majo, 2007-a) kaj ricevis pozitivajn reagojn kaj kuraĝigon de la prezidanto de UEA, Prof. Renato Corsetti, kaj de multaj aliaj kongresanoj. Dum la kongreso nia Sporta Ligo grandiĝis per aliĝo de novaj membroj el Britio, Francio, Germanio kaj Ganao. Tiel la nombro de MELS-membroj—geesperantistoj, kiuj subtenas la ideon, ke ni devas pensi pri popularigo de Esperanto per uzo de la sporta kampo—fariĝis 117. 
La sola kongresano el Afriko, s-ro Paul Memsah, membriĝis al MELS kaj en siaj prelegoj en la kongreso kaj poste ĉe la Londona Esperanto-Klubo esprimis sian subtenon de la ideoj de la Sporta Projekto. Li konfirmis, ke "Esperanto per sporto" estus utila agmaniero taŭga por la cirkonstancoj en Afriko. 
Ni planas prezenti la Sportan Projekton por Afriko kadre de la ĉi-jara UK en Jokohamo kaj diskuti tie pri ties estonta realigo kaj progreso. Dume ni deziras pliajn venkojn al la entuziasmaj futbalistoj de FK "Esperanto", kies sukceso certe helpos popularigi Esperanton per sporta agado. 

