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lernu! is een website die informatie bevat over Esperanto als taal en als fenomeen, plus 
meerdere cursussen en hulpmiddelen om Esperanto te leren. Het belangrijkste doel 
van de website is, geïnteresseerde internetgebruikers de mogelijkheid te bieden om 
gratis en op een gemakkelijke manier informatie te krijgen en de taal te leren.

Op de website staan cursussen op verschillende niveaus, woordenboeken in meerdere 
talen, een overzicht over de grammatica, geïllustreerde verhalen die je ook kunt 
beluisteren, een chat-programma om direct met anderen te communiceren, enz.

sponsors van lernu!
www.ikso.net

lernu! wordt gerealiseerd door de internationale werkgroep Esperanto@
Internet (E@I). De drie belangrijkste werkterreinen van E@I zijn het bouwen 
van websites, het organiseren van seminars en het aanbieden van informatie 
over hoe Esperanto en Internet samen gebruikt kunnen worden om wereldwijd 
gemakkelijk en snel te communiceren!

www.esperantic.org
lernu! wordt financieel ondersteund door het Amerikaanse onderzoeksfonds 
Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF werd opgericht in 1968, in eerste 
instantie om de ontwikkeling van Engelstalige vakliteratuur over Esperanto 
te ondersteunen en te stimuleren. Geleidelijk is het gebruik van Esperanto 
in het onderwijs één van de prioriteiten van ESF geworden. 

Wat is Esperanto?

Het is een taal.

 Belangrijke kenmerken van het Espe-
ranto:

Internationaal
Esperanto is vooral handig voor commu-
nicatie tussen mensen van verschillende 
nationaliteit die niet dezelfde moeder-
taal hebben. 

Gemakkelijk
Dankzij de regelmatige structuur van 
deze taal is Esperanto in het algemeen 
veel gemakkelijker te leren dan andere 
moderne vreemde talen.

Levend
Esperanto ontwikkelt zich net als andere lev-
ende talen, en alle facetten van het menseli-
jk denken & voelen kunnen er in uitgedrukt 
worden.

Neutraal
Esperanto behoort niet aan een bepaald volk 
of land toe en functioneert daarom als een 
neutrale taal.

Gelijkheid
Wanneer je Esperanto gebruikt, voel je je 
gelijkwaardiger wat de taal betreft, vergelek-
en met een situatie waarin je bijvoorbeeld 
Engels spreekt met iemand die het Engels als 
moedertaal heeft.
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Voor 
ons is het een plezier 

Esperanto te gebruiken. Wij gebruiken 
het elke dag om te communiceren met 

vrienden in verschillende landen en continenten, 
meestal via Internet. Wij ervaren Esperanto als 

een handig hulpmiddel voor vriendschap en 
samenwerking tussen mensen die niet 

dezelfde moedertaal hebben. 
Het lernu!-team

Voor 
mij betekent Esperanto 

goede vrienden hebben over de 
hele wereld.

Oleg, 22, Rusland

De 
meest vrije taal 
van de wereld!

 Katja, 23, Zweden

Esperanto is een 

belangrijk deel van mijn leven. 

Jevgenij, 25, Litouwen

Door Esperanto 
ontdekte ik een nieuwe wereld, 
zonder grenzen, veelkleurig en 

vriendschappelijk...
Rafael, 27, San-Domingo

Het heeft 

me ertoe aangezet meer te 

leren en meer te ontdekken van 

de wereld.

Jacob, 27, Verenigde 
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