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AlbanioE7012 72 V T pensiulo, matematikisto matematiko, historio
BraziloE7016 62 I T emerita oficisto de tribunalo.

volontulas ĉe Biblioteko de
Brazila Esperanto-Ligo

preferas retan korespondadon

BritioE7011 60 V B emerita teknika komizo en 
armila komerco

poezio, literaturo ŝatas lerni pri Esperanta 
poezio. preferas ne-
religieman 
korespondanton

ĈeĥioE5010 74 V T emerita fervojista teknikisto kolekti bildkartojn kaj poŝtmarkojn, 
vojaĝadi, historio, naturo

sendepende de sekso kaj 
de aĝo, akceptos ankaŭ 
komencantojn pri la lingvo

FrancioE7002 70 I T emerita oficistino pri ĉiuj temoj
FrancioE7003 60 I T emerita bankoficisto arto, turismo pri ĉiuj temoj sed prefere 

artoj, turismo
HungarioE7019 75 V A esperantisto ekde 1959 literaturo en Esperanto, ŝako, aranĝo de

ĝardeno
kun iu ajn

ItalioE5013 41 V A oficisto de kultura instituto historio, lingvoj antikvaj kaj modernaj
KanadoE7015 80 V T ekskontisto, eksprogramisto korespondado en Esperanto-lingvo estas vidvo depost du 

monatoj kaj havas 4 idojn
kaj 7 nepojn

KanadoE7017 49 V A purigisto, ankaŭ ŝovelas 
neĝon

scienco, historio, legado, promeni, 
financado, studas vjetnaman lingvon

surprizu min!

KroatioE7020 ? ? T ? ? pere de retadreso
KuboE6003 ? V T arto, muziko, danco, literaturo ktp.
KuboE6008 ? V T komencanto povas inviti amikojn al 

Kubo
KuboE7004 41 I A dommastrino Esperanto, artaĵoj kun viroj, virinoj, 

geknaboj
KuboE7005 47 I A artesanino? amikeco, artoj, Esperanto kun viroj, virinoj, 

geknaboj
KuboE7006 77 I A mastrino Esperanto, amikeco, lingvoj kun viroj, virinoj
KuboE7007 64 I A emeritino Esperanto, lamboj? amikeco ne gravas aĝo
KuboE7008 46 V A pentristo pri arta pentrado, Esperanto kun ĉiuj pentristoj
KuboE7045 ? V T
KuboE8001 37 V T agronomo ŝako, legi, ekskursi pretas korespondi kun ĉiuj
KuboE8002 48 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8003 46 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8004 77 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8005 64 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8006 44 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8006 44 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8007 60 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8008 51 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8009 47 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8010 41 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8011 28 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8012 42 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8013 27 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8014 61 I T ĝeneralaj temoj
KuboE8015 69 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8016 52 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8016 52 V T ĝeneralaj temoj
KuboE8017 43 V T ĝeneralaj temoj
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LitovioE7022 58 V A aertrafika radiisto, nun 
pensiulo, membro de UEA, 
SAT

bildkartoj, insignoj pretas helpi 
komencantinon por 
progresigi en Esperanto

PollandoE6007 28 V A- ? historio, muziko, kantoj deziras koni Japanion per 
leteroj kaj bildkartoj

PollandoE7014 91 V B veterano de la lingvo 
internacia

ĉiuj temoj interesas min por ne forgesi la lingvon.
Kun ĉiuj junuloj, 
maljunuloj, infanoj, 
knaboj, knabinoj,k.t.p.

RusioE6002 44 I T vojaĝo, muziko, kantado, kolektas 
bildkartojn, monerojn

deziras ricevi leteron per 
poŝto

RusioE7043 18 V A studento fiziko, matematiko, astronomio, 
sciencfikcio.

estas tre agrable havi 
korespondamikon el 
Japanio

SvedioE7044 ? I A emerito poŝtmarkoj, bildkartoj, turismo, E-
renkontiĝoj

mi ne havas reton

TajvanoE5005 39 I A jogo, aerobio, danco, muziko
TajvanoE5006 18 I T lernantino amas katojn, hundojn kaj ĉokoladon. 

ŝatas vojaĝi en urboj  kaj foti
TajvanoE7023 ? I A kelnero ĉe bufedo spekti basludon, lerni kuiri sanan 

manĝon, vojaĝado, japana lingvo
TajvanoE7024 ? I A instruisto pri diabeto kaj 

sano
vojaĝo, jogo, montvizito, naturo

TajvanoE7025 40 I A edukisto en elementa lernejo.
Partoprenis du lastajn UK-
ojn

legi, vojaĝi, lerni iinteresajn aferojn, 
promenado

preferas virinojn kun 
samaj interesoj

TajvanoE7026 ? V A ? ludi basketbalon, lerni lingvon, aŭskulti
muzikon

TajvanoE7027 52 I A oficistino vojaĝi, dancoj (latina, ventro), 
tamburoj, kuirado, signallingvo, filmo

per reto, nur komence per 
letero

TajvanoE7028 23 I A pentristino foti, legi, spekti filmon nur per reto
TajvanoE7029 16 I A studento filmo, televido, retumi, butikumi, 

sporto, teatro, lerni lingvojn
ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7030 18 I A lernantino bazopilko, retumi, muziko, lerni 
japanan lingvon

ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7031 15 I A studento muziko, retumi, sporto
TajvanoE7033 16 I A studento retumi, ludi per poŝtelefono, aŭskulti 

muzikon
TajvanoE7034 16 I A studento legi, popmuziko,retumi ne nur rete sed ankaŭ 

paperpoŝte
TajvanoE7035 17 I A studentino muziko, butikumi, vojaĝi, rigardi 

filmon
ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7037 17 I A studentino filmo, televido, muziko, ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

Tajvanoe7038 17 I A studentino popmuziko, retumi, korbopilko, lerni 
lingvojn

ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7039 17 I A studentino goo, sporto (kuri), korbopilko
TajvanoE7040 17 I A studentino popmuziko, badmintono, kanti, aŭskulti

muzikon
ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7041 16 I A studentino foti, legi, filmo, muziko, butikumi, 
vojaĝi

ne nur rete sed ankaŭ 
paperpoŝte

TajvanoE7042 16 I A studentino filmo, muziko, butikumi, vojaĝi
UgandoE6009 ? V T adepto de Esperanto aktivi en Esperanto
UgandoE7046 ? V T
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UsonoE5007 26 V A medicina lernanto lingvoj, muziko, psikiatrio, ekzerci en 
gimnazio

kun iu kiu akceptas 
komencanton de ankoraŭ 
nur du monatoj en 
Esperanto

UsonoE5009 29 V T konto-librotenisto financo kaj komerco, vojaĝi, legado, 
hundoj, scienco

volas vojaĝi internacie. 
Prefere kun viro ĉirkaŭ 
mia aĝo

UsonoE6010 48 V T laboranto de malliberujo. 
komencanto de Esperanto, 
aŭtoro, poeto.

lingvoj, poŝtmarkoj, interŝanĝi 
kulturajn ideojn

ne havas reton

UsonoE7001 ? V T nova esperantisto japana lingvo deziras havi plumamikojn
por plenumi la celon rilate
al  la japana lingvo.

UsonoE7009 33 V A entreprenisto desegnado, ŝako, enigmoj, animeo, 
lernado de religio, filozofio

sen antaŭjuĝo

UsonoE7010 26 V A partoprenas je universitato 
por komerco

lingvoj, muziko, sportoj, komerco, 
edukado, veturado

deziras renkonti virinon 
edukitan, viglan, kiu volas
veturi kaj fari novajn  
amikecojn

UsonoE7013 18 V A studento kulturo, arto/muziko, scienco, kuirado,
historio, religio, diversaj popoloj en la
mondo.

prefere gejunuloj, celas 
lerni japanan lingvon

UsonoE7018 60 V A malliberulo, samseksemulo,
budaisto

amas skribi, legi, kaj aŭskulti muzikon,
velado, fiŝado, kampado, naĝi.

deziras korespondi se eble
kun samseksemulo iu ajn 
aĝa

UsonoE7021 48 V A malliberulo en malliberejo lernado de Esperanto volas skribi al aliaj 
komencantoj tiel 
malspertaj kiel mi


