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EO - Enkonduko

Ŝajnas esti nova tendenco en Eŭropo: doni al kompanio, produkto aŭ servo nomon en 
Esperanto. En 2015, ekzemple, en Mechelen (BE), Ruĝa Kruco malfermis du novajn 
laboratoriajn konstruaĵojn: Sango kaj Sukuro. La flandra Vredeseilanden lastatempe 
decidis adopti novan nomon tutmonde: Rikolto. Mi ek-interesiĝis...

En 2017 mi faris broŝuron kun belgaj markonomoj, kiuj havas signifon en Esperanto. Mi 
baldaŭ rimarkis, ke multaj kompanioj kaj asocioj trovis inspiron en Esperanto por sia (nova) 
nomo ankaŭ en Nederlando. Mi tiam decidis fari beneluksan version. Ĝi estas eldonita en 
2019.

En ĉi tiu libro vi trovos superrigardon de pli ol 500 eŭropaj kompanioj kaj organizoj, kiuj 
elektis nomon en Esperanto por sia kompanio nomo, produkto aŭ agado.  Se la "Esperanto-
inspiro" estas iel konfirmita, mi indikis la nomon per verda koloro. Nomoj kiuj eble estas 
inspiritaj de Esperanta vorto, mi indikis per oranĝa koloro. Se mi supozas, ke nomo nur 
hazarde havas signifon en Esperanto aŭ se estas malkonfirmo, ĝi aperas per ruĝa koloro.

Por konfirmite Esperanto-inspiritaj nomoj, mi mencias krom la tradukon de la vorto, kiel 
Esperanto inspiris ilin (agnosko de la fonto). Estas okulfrape, ke ĉi tio kutime estas klarigita 
en ilia retejo, en pluraj okazoj eĉ en la hejmpaĝo! Mi mallongigis interretajn adresojn tro 
longajn per la URL-mallongiga servo www.mallonge.net.

La diversaj kompanioj kaj organizoj ne ĉiam literumis ĝuste la nomon en Esperanto - 
ekzemple "Konsilo" kaj "Yuneco" - sed tio ne gravas. Gravas, ke ili estas veraj ambasadoroj 
de la internacia lingvo!

Kial markonomo en Esperanto?
Elekti nomon por organizo, kompanio, produkto aŭ servo ne facilas. La nomo ne ĝenu 
iun ajn, ne estu tro malfacile prononci ĝin, ĝi ne estu tro longa kaj precipe: ĝi ankoraŭ estu 
havebla.

Anglalingvaj nomoj ofte estis elektitaj en la lastaj jardekoj. Tio estis "laŭmoda" kaj 
"internacia". Lastatempe, mirinde populariĝis inspiriĝi de Esperanto serĉante taŭgan 
markonomon.

De miaj multaj kontaktoj kun organizoj kaj kompanioj, la sekvaj kialoj ĉefe ludas rolon:
• la domajna nomo en Esperanto estis ankoraŭ havebla kaj la nomo aperas en la unua 

paĝo de la serĉrezultoj se vi enigas serĉan demandon per Google.
• Esperanto estas unu el la Google Translate-lingvoj kaj serĉinte bonan nomon, la 

rezulton en ĉi tiu lingvo oni taksis plej taŭga.
• Esperanto estas vere internacia lingvo, kun vortoj elparoleblaj ĝuste en plej multaj 

lingvoj. "Kaj ĝi sonas bone".
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• la idealo de Esperanto kongruas kun nia agado.
• unu aŭ pluraj esperantistoj aktivas en la asocio aŭ kompanio (kiel fondinto, dungito, 

familiano aŭ amiko)

Vredeseilanden - Rikolto
Rikolto estas internacia neregistara organizo, kiu subtenas kamparanajn familiojn kaj iliajn 
organizaĵojn tra la mondo por helpi ilin eliri el malriĉeco dum certigado de la estonteco 
de iliaj manĝaĵoj. Ili aktivas en Latin-Ameriko, Afriko, Azio kaj Belgio. Ekde septembro 
2017, Vredeseilanden tutmonde adoptis la nomon Rikolto. La nova nomo estas logika 
konsekvenco de la ŝanĝoj ene de la organizo en la lastaj jaroj de belga NRO al internacia 
organizo. Jan Wyckaert, la direktoro de Rikolto, klarigas en intervjuo sur sia retejo kial ili 
faris ĉi tiun paŝon:

“Certe, ne estis facila decido. Ni havas konatan markonomon kaj trovi bonan alternativan 
nomon, kiu povas esti prononcata ie ajn en la mondo kaj ne havas strangajn signifojn en 
iu ajn lingvo, ne estas simpla tasko. Sed post multe da pripensado, kune kun niaj kolegoj 
tutmonde ni decidis ekpreni. Kial?

Unue, estas praktika kialo de la nomo-ŝanĝo. Ĝis nun ni nur uzas la nomon Vredeseilanden 
en Belgio. Aliloke en la mondo ni uzas la nomon VECO, ĉar eksterlandaj parolantoj ne 
ricevas "Vredeseilanden". VECO estas Vredeseilanden Landa Oficejo, sed fakte devenas de 
la kunfandiĝo inter Vredeseilanden (VE) kaj Coopibo (CO) en 1997. Tamen ĉi tiu duobla 
nomo (Vredeseilanden / VECO) ofte kreas konfuzon.

Due, estas enhava kialo. Ekde ĉi tiu jaro ni ne plu estas belga organizo, sed internacia 
organizo. Niaj laboroj en Afriko, Azio kaj Latin-Ameriko kutimis esti administritaj de estro 
en Belgio fare de belgoj. Nun la mastrumado estas farita de internacia teamo. Tio kongruas 
pli bone kun niaj valoroj kaj pli kongruas kun la realo. Ni havas fortajn teamojn ĉie kun lokaj 
homoj serĉantaj respondojn al la sama demando en sia kunteksto: kion ni manĝas morgaŭ? 
Kiel ni certigu, ke ĉiuj havas aliron al atingebla, kvalito?

Estis NPR radio programo hodiaŭ en kiu oni klarigas ke preskaŭ ne eblas trovi nomon de 
nova entrepreno en la angla lingvo. Kelkaj profesiaj entreprenoj traktas Nomo-serĉadon. 
Farmisto volis nomi novan vin-beron Ĉarman Bluon (aŭ similan) sed porno-stel-aktorino 
havis tiun nomon. (Li decidis kontraŭ uzado de tiu esprimo.) Mia sugesto estas ke parto de 
kresko de uzado de Esperanto en firmaoj estas pro kopirajtoj de 99% de vortoj en la angla.
https://www.facebook.com/groups/196719351068132/
permalink/754665425273519/
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NL - Inleiding

Het lijkt wel een nieuwe trend: je bedrijf, product of  dienst een naam geven in het Esperanto. 
Zo opende in 2015 in Mechelen Sango, het nieuwe laboratoriumgebouw van de Dienst 
voor het bloed van Rode Kruis-Vlaanderen. Het Vlaamse Vredeseilanden besliste onlangs 
om wereldwijd een nieuwe naam aan te nemen: Rikolto. Mijn interesse was gewekt...

In 2017 maakte ik een brochure met Belgische merknamen die een betekenis hebben in het 
Esperanto. Al snel kwam ik erop uit dat er in Nederland minstens evenveel bedrijven en 
verenigingen inspiratie vonden in het Esperanto voor hun (nieuwe) naam. Ik heb dan maar 
besloten om er een Benelux-versie van te maken. Deze is verschenen in 2019.

In dit boek vind je een overzicht van meer dan 200 Europese bedrijven en organisaties die 
voor hun bedrijfsnaam, product of  activiteit bewust hebben gekozen voor een naam in het 
Esperanto. Naast de vertaling van het woord wordt ook telkens vermeld hoe het Esperanto 
hen heeft geïnspireerd (bronvermelding). Opvallend is dat dit meestal wordt toegelicht op 
hun website, in meerdere gevallen zelfs op de startpagina! Te lange internetadressen heb ik 
verkort met de URL-verkortingsdienst TinyURL.

Alleen als er een duidelijke link is met het Esperanto, heb ik de merknaam opgenomen. In 
dit boek vind je dus alleen merknamen waarvan de link met het Esperanto bevestigd is 
(vermelding online of  via e-mail). De bron vind je telkens onderaan de pagina.

De verschillende bedrijven en organisaties hebben de naam in het Esperanto niet altijd juist 
gespeld – bv. ‘Consilo’ en ‘Yuneco’ – maar dat maakt niet echt uit. Belangrijk is dat het ware 
ambassadeurs zijn van de internationale taal!

Waarom een merknaam in het Esperanto?
Het kiezen van een naam voor een organisatie, een bedrijf, een product of  een dienst is niet 
eenvoudig. De naam mag niemand tegen de borst stuiten, niet te moeilijk uit te spreken zijn, 
niet te lang en vooral: hij moet nog beschikbaar zijn. De voorbije decennia werd er vaak 
gekozen voor Engelstalige namen. Dat was “trendy” en “internationaal”. 

De laatste tijd is het verrassend genoeg (ook voor esperantisten zelf!) populair geworden 
om inspiratie te zoeken bij het Esperanto bij de zoektocht naar een gepaste merknaam. 

Uit mijn vele contacten met organisaties en bedrijven blijken daarbij vooral de volgende 
redenen mee te spelen:
• de domeinnaam in het Esperanto was nog vrij en de naam verschijnt op de eerste 

pagina bij de zoekresultaten als je een zoekopdracht ingeeft via Google.
• Esperanto is een van de talen van Google Translate en bij het zoeken naar een goede 

naam, bleek het resultaat in deze taal het meest gepast.
• Esperanto is een écht internationale taal, met woorden die in de meeste talen correct 
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kunnen worden uitgesproken. “En het klinkt goed”.
• het ideaal van Esperanto sluit aan bij onze activiteiten.
• een of  meerdere esperantisten zijn actief  binnen de vereniging of  het bedrijf  (als 

oprichter, medewerker, familielid of  vriend)

Vredeseilanden - Rikolto
Rikolto is een internationale niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd boerenfamilies 
en hun organisaties ondersteunt zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk de 
toekomst van hun voedsel veiligstellen. Ze zijn actief  in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en 
België.1 Sinds september 2017 neemt Vredeseilanden wereldwijd de naam Rikolto aan. De 
nieuwe naam is een logisch gevolg van de veranderingen die de organisatie de voorbije jaren 
doormaakte van Belgische ngo tot internationale organisatie. Jan Wyckaert, de directeur van 
Rikolto, legt in een interview op hun website uit waarom ze deze stap hebben genomen2:

“Toegegeven, een makkelijke beslissing was het niet. We hebben een bekende merknaam 
en een goed alternatief  vinden dat overal ter wereld uitgesproken kan worden en in geen 
enkele taal rare betekenissen heeft, is geen simpele opdracht. Maar na lang wikken en wegen 
hebben we samen met onze collega’s wereldwijd beslist om de sprong te wagen. Waarom?

Ten eerste is er een praktische reden voor de naamsverandering. Tot nu gebruiken 
we de naam Vredeseilanden enkel in België. Elders in de wereld gebruiken we de naam 
VECO, omdat anderstaligen ‘Vredeseilanden’ niet uitgesproken krijgen. VECO staat 
dan voor Vredeseilanden Country Office, maar dateert eigenlijk nog van de fusie tussen 
Vredeseilanden (VE) en Coopibo (CO) in 1997. Die dubbele naam (Vredeseilanden/
VECO) schept echter vaak verwarring.

Ten tweede is er een inhoudelijke reden. We zijn sinds dit jaar geen Belgische organisatie 
meer, maar een internationale organisatie. Vroeger werd ons werk in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika aangestuurd vanuit een hoofdkantoor in België, door Belgen. Nu gebeurt de 
aansturing door een internationaal team. Dat klopt beter met onze waarden en het sluit beter 
aan bij de realiteit. We hebben overal sterke teams met lokale mensen die in hun context 
zoeken naar antwoorden op dezelfde vraag: wat eten we morgen? Hoe zorgen we dat iedereen 
toegang heeft tot betaalbaar, kwaliteitsvol voedsel?

Rikolto betekent ‘oogst’ in het Esperanto. Het woord weerspiegelt wat we doen. Enerzijds 
ondersteunen we boeren om betere oogsten te hebben. Anderzijds oogsten we nieuwe 
ideeën om op een rechtvaardiger manier zaken te doen in de voedingssector.”

Zwitserse horloges: Movado, Rado, Universo en Eterna 

In 1887 heeft de rabbijn van de synagoge van La Chaux-de-Fonds een klein pakket ont-
vangen uit Warschau met 5 exemplaren van Zamenhofs eerste internationale taalbrochure, 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikolto
2 https://www.rikolto.be/en/node/1519
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zodat ze konden worden verdeeld aan geïnteresseerde personen. Jules Wolf  is Esperanto 
beginnen te studeren. Vervolgens stelde hij de merknamen Movado, Rado, Universo en 
Eterna voor aan zijn mede-religieuzen die een geschikte naam zochten voor hun uurw-
erken.3

(movado = beweging, rado = wiel, universo = universum, eterna = eeuwig.

Sommige Movado-horlogemodellen hebben Esperanto-namen zoals Bela (“mooi”), Bela-
modo (“mooie mode”), Fiero (“trots”), Brila (“briljant”), Moderna (“modern”) en Linio 
(“lijn”). De bedrijfsnaam betekent “beweging” in het Esperanto.4

Ook andere Zwitserse horlogemerken gebruiken af  en toe een naam in het Esperanto, 
zoals Parmigiani Fleurier, Vaucher Manufacture, and the Swiss Center for Electronics and 
Microtechnology (CSEM) - Senfine5. (senfine = eindeloos.

3 http://www.esperanto-gacond.ch/dokumentoj/Le_Centre_de_documentation_et_d_etude_sur_
la_langue_internationale_de_la_Bibliotheque_de_la_Ville_de_La_Chaux_de_Fonds_1954_2003_Rapport_his-
torique_Claude_Gacond_CDELI_2003.pdf
4 Vrij vertaald van https://en.wikipedia.org/wiki/Movado
5 www.quillandpad.com/2016/02/22/the-parmigiani-senfine-concept-features-grasshoppers-and-sili-
con/
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Abelo www.abelo.eu
(abelo = nl: bij - fr : abeille - en: bee - de: Biene)
(eo) Presejo.
(nl) Drukkerij.
(fr) Bureau d'impression.
(en) Printing office.
(de) Druckerei.
> Abelo in Esperanto bedeutet Biene. Die Biene sind mit harter Arbeit und Fleiß verbunden. Die Bienen 
symbolisieren auch Eifer, Vernunft und, weil man vermutete, dass sie niemals schläft, Wachsamkeit Wegen 
ihrer Honigbevorratung gelten sie als Symbol für Sparsamkeit, und werden in diesem Sinne auf  Aushängen 
von Banken dargestellt. Ebenso nutzen wir die unsere Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten, um Ihre 
Drucke wie ein guter Bienenwabe zu machen. Guter Honig kitzelt die Kehle und ist atemberaubend. Die 
Drucke werden auch richtig hübsch und dazu noch bezahlbar noch also… ans Werk!6

Abelo www.abelo.co.uk

Aché.Ligno www.ache-ligno.be
(ligno = nl: hout - fr : bois - en: timber)
(eo) Arkitekta oficejo kiu ekde 2013 laboras ekskluzive per ligna konstruado. Aché estas 
afrika filozofia koncepto: ricevi potencon por fari aferojn kaj kuraĝigi ŝanĝon.
(nl) Een architectenkantoor dat sinds 2013 uitsluitend met houtbouw werkt. Aché is een 
Afrikaans filosofisch concept: kracht ontvangen om dingen te doen gebeuren en om aan te 
zetten tot verandering.
(fr) Un bureau d’architectes travaillant exclusivement dans la construction en bois depuis 
2013. Aché est un concept philosophique africain: recevoir le pouvoir de faire avancer les 
choses et d’encourager le changement.
(en) An architectural office that works exclusively with timber since 2013. Aché is an African 
philosophical concept: receiving power to make things happen and to encourage change.
> Ligno betekent Hout in het Esperanto.7

Akiri www.akiri.se
(akompani = nl: begeleiden, vergezellen - fr : accompagner - en: to accompany)
(eo) XXX
(nl) XXX
(fr) XXX
(en) Akiri is specialised in searching and analysing scientific information.
> Akiri The word Akiri is Esperanto and is translated as “to aquire”, “to obtain”, “to get” or “to 
achieve”. This is one very important aspect of  Science & Patent Information. To acquire and to get the right 
and relevant information is essential during scientific information searches.8

Adapti www.tinyurl.com/adapti-boek
6 http://abelo.eu/#uber
7 http://www.ache-ligno.be/ 20190617
8 http://akiri.se/the-word-akiri/
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Adapto www.adapto.lu

Adapto www.tinyurl.com/vanderlande-adapto

Afabla www.afabla.nl

Agado www.agado.nl

Akademio www.akademio.online
(akademio = nl: academie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>Nazwa Akademio pochodzi z języka esperanto i oznacza "akademię".9

Akademio www.angel.co/company/akademio

Akademio www.akademio.dk

Akompani www.akompanipsychotherapie.nl 
(akompani = nl: begeleiden, vergezellen - fr : accompagner - en: to accompany)
(eo) Praktiko pri psikoterapio kaj psikoterapio. 
(nl) Psychologie- en psychotherapie-praktijk. 
(fr) Psychologie et pratique de la psychothérapie. 
(en) Psychology and psychotherapy practice.
> Akompani (Esperanto voor begeleiden, vergezellen)10

Akorda www.akorda.nl
(akordo = nl: akkoord, verstandhouding - fr : accord - en: agreement)
(eo) Edukaj servoj. 
(nl) Onderwijs-dienstverlening. 
(fr) Services éducatifs.
(en) Education services.
> De naam Akorda is afgeleid van ‘akordo’ uit het Esperanto. Dit woord betekent balans, evenwicht, 
harmonie. Balans dus in de betekenis van: ‘in balans zijn, tot een akkoord komen’.11

Akordo www.tekstoj.nl/akordo/nl.htm
(akordo = nl: akkoord, overeenkomst, verstandhouding - fr: accord - en: agreement)

9 https://akademio.online/o-nas/ jun. 2020
10 https://akompanipsychotherapie.nl/ 20190617
11 https://www.akorda.nl/akorda/betekenis-akorda 20190617
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(eo) Akordo estas nederlanda senakompana koruso. La repertuaro konsistas el kvarparta 
muziko de diversaj landoj kaj en diversaj stiloj: de mezepoka ĝis moderna, de popolmuziko 
ĝis popmuziko. Kio estas speciala pri Akordo estas, ke ĉiuj kantoj estas kantitaj en Esperanto.
(nl) Akordo is een Nederlands a-capellakoor. Het repertoire bestaat uit vierstemmige 
muziek uit verschillende landen en in uiteenlopende stijlen: van middeleeuws tot modern, 
van volksmuziek tot popmuziek. Bijzonder aan Akordo is, dat alle liedjes worden gezongen 
in het Esperanto.
(fr) Akordo est une chorale a cappella néerlandaise. Le répertoire se compose de musique à 
quatre voix de différents pays et de styles variés: du médiéval au moderne, du folk au pop. 
Akordo a la particularité de chanter toutes ses chansons en espéranto.
(en) Akordo is a Dutch a-cappella choir. The repertoire consists of  four-part music from 
different countries and in various styles: from medieval to modern, from folk music to pop 
music. What is special about Akordo is that all songs are sung in Esperanto.

Aktiva www.aktivagym.com

Aktiva Beheer www.aktiva-beheer.nl

Aktiva Tours www.aktivatours.nl

Akto www.akto.nu

Aktuala www.italianprog.com/a_aktuala.htm
(aktuala = nl: actueel - fr : à traduire - en: contemporary)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Aktuala were a pioneering band from Italy, formed in 1972.
(de) XXXX
>Both passionate collectors of  ancient and ethnic instruments, husband and wife Walter and Laura Maioli got 
together in 1973 with sax player Caniele Cavallanti, guitarist Antonio Cerantola and percussionist Lino Vaccina 
to form AKTUALA (which means 'actually' in Esperanto).12

Akvalito (A-kvalito) www.waterbedshop.be
(akvalito = nl: waterbed & topkwaliteit - fr : lit d’eau & qualité supérieure - en: water bed & top quality)
(eo) Bonkvalitaj akvaj litoj el Danio. Ĉi tiu kompanio estas fondita en 1985 de Torben 
Kehlet, dana esperantisto.13

(nl) Topkwaliteit waterbedden uit Denemarken. Dit bedrijf  is in 1985 opgericht door 
Torben Kehlet, een Deens esperantist.
(fr) Lits d’eau de qualité supérieure du Danemark. Cette société a été fondée en 1985 par 
Torben Kehlet, un espérantiste danois.
(en) Top quality water beds from Denmark. This company was founded in 1985 by Torben 

12 https://www.progarchives.com/artist.asp?id=1481
13 Yves Nevelsteen persone konis lin. Torben Kehlet mortis en 2001.
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Kehlet, a Danish Esperantist.

Akvarelo http://akvarelo.blogspot.com

Akvero www.akvero.net
(akvero = nl: waterdruppel - fr :  goutte d’eau - en: water drop)
(eo) Akvero specialiĝas pri traktado de akvo kaj esplorado de akvo.
(nl) Akvero is gespecialiseerd in waterbehandeling en wateronderzoek.
(fr) Akvero est spécialisé dans le traitement de l’eau et la recherche sur l’eau. 
(en) Akvero specializes in water treatment and water research.
> Akvero (Esperanto voor: “waterdruppel”)14

Akvo www.akvo.com
(akvo = nl: water - fr : eau - en: water)
(eo) Ekde 2008, Akvo laboras kun pli ol 20 registaroj kaj 200 organizoj en pli ol 70 landoj 
por plibonigi la manieron kiel ili efektivigas evoluajn projektojn kaj fari decidojn surbaze de 
datumoj. La ĉefsidejo troviĝas en Amsterdamo.
(nl) Sinds 2008 werkt Akvo samen met meer dan 20 regeringen en 200 organisaties in meer 
dan 70 landen om de manier te verbeteren waarop ze ontwikkelingsprojecten uitvoeren 
en beslissingen nemen met behulp van gegevens. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Amsterdam.
(fr) Depuis 2008, Akvo travaille avec plus de 20 gouvernements et 200 organisations 
dans plus de 70 pays pour améliorer la manière dont ils mettent en œuvre des projets de 
développement et prennent des décisions reposant sur des données. Le siège social est à 
Amsterdam.
(en) Since 2008, Akvo has been working with more than 20 governments and 200 
organizations in more than 70 countries to improve the way they implement development 
projects and make decisions based on data. The head office is in Amsterdam.
> Akvo, meaning water in Esperanto, was ignited in 2006 when a hydrogeologist and an open source 
pioneer met at Stockholm World Water Week.15

Albero Sano www.albero-sano.be

Alfabeto 
Soepdeegwaren bij Aldi

Alia www.bien-etre-alia.be

Alloga www.alliance-healthcare.nl/alloga1

Aliëco https://alieco.webnode.be/over-ons

14 www.akvero.net 20190617
15 https://akvo.org/who-we-are/ 20190617
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Alloga www.alloga.fr

Alprovi www.alprovi.nl

Alta-Tensio www.alta-tensio.nl
(alta tensio = nl: hoogspanning - fr : haute tension - en: high voltage)
(eo) Alta Tensio estas kompanio specialigita en subtera infrastrukturo. Ili dezajnas kablojn 
kaj duktojn.
(nl) Alta Tensio is een bedrijf  dat is gespecialiseerd in de ondergrondse infrastructuur. Ze 
ontwerpen kabel- en leidingtracés.
(fr) Alta Tensio est une entreprise spécialisée dans les infrastructures souterraines. Ils 
conçoivent des itinéraires de câbles et de pipelines.
(en) Alta Tensio is a company that specializes in underground infrastructure. They design 
cable and pipeline routes.
> Alta Tensio betekent in de taal Esperanto hoogspanning. Esperanto is speciaal ontworpen om mensen 
uit verschillende landen en culturen met elkaar te laten communiceren. De taal is door Lejzer Zamenhof  
ontworpen in 1887 en betekent letterlijk “iemand die hoopt”. Zamenhof  gebruikte tijdens het ontwikkelen 
een pseudoniem Esperanto en daardoor kreeg de nieuwe taal de naam: Esperanto. Heldere communicatie is 
ook de grote kracht van Alta Tensio. Want wij geloven dat een goede communicatie en feedback bijdragen 
aan een goed resultaat. Dit mag u dan ook van ons verwachten.16

Aliformi www.aliformi.net
(aliformi = nl: omvormen - fr : transformer)
(eo) Aliformi estas la administrada kompanio de Guido Maes. Li laboras pri redaktado, 
efektivigo kaj plibonigo de personara servo, entreprena restrukturado kaj ŝanĝo-
administrado.
(nl) Aliformi is de managementvennootschap van Guido Maes. Hij werkt rond het opstellen, 
implementeren en verbeteren van HRM-activiteiten, herstructureringen van bedrijven en 
veranderingsmanagement.
(fr) Aliformi est la société de gestion de Guido Maes. Il travaille à la rédaction, à la mise en 
œuvre et à l’amélioration des activités de gestion des ressources humaines, à la restructuration 
d’entreprise et à la gestion du changement.
(en) Aliformi is the management company of  Guido Maes. He works on drafting, 
implementing and improving HRM activities, corporate restructuring and change 
management.
> Aliformi is Esperanto voor veranderen, transformeren, maar ook zich vermaken.17

Alpako www.alpako.nl
(alpako = nl & fr & en: alpaca)
(eo) Traduka firmao de esperantisto Rogier Huurman.
(nl) Vertaalbedrijf  van esperantist Rogier Huurman.
(fr) Société de traduction de l’espérantiste Rogier Huurman.
16 http://www.alta-tensio.nl/alta-tensio/ 20190617
17 http://www.aliformi.net/ 20190617
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(en) Translation company of  Esperantist Rogier Huurman.
> “Alpako is Esperanto voor alpaca, een heel schattig dier. 18

Alvoko www.alvoko.fr

Amate www.amate.be

Ambau www.equipoambau.com
XXX
(eo) XXX
(nl) XXX
(fr) XXX
(en) XXX
(de) XXX
> Ambau significa en Esperanto Ambas/Ambos.19

Amanto www.dancecool.be/evenementen/amanto

Amanto www.amanto.be

Amika www.ketnet.be/programma/amika
is een Vlaamse tv-jeugdserie van Studio 100. De serie speelt zich af op een manege, met 
de witte hengst Amika in de titelrol.20 (amika = vriendelijk. Sara van de klantenservice 
van Studio 100 heeft me het volgende laten weten: “Een korte rondvraag leert mij helaas 
dat bij het bedenken van de naam Amika niet rechtstreeks rekening werd gehouden met 
het Esperanto. De verwijzing naar ‘amicaal’ en dus vriendschappelijk was uiteraard wel 
bewust. Op websites of  in brochures een link leggen lijkt ons echter een brug te ver.”

Amikadi www.miamland.com/grossiste-marque-amikadi

Amikeco www.cyprusevents.net/events/amikeco-nicosia-2019
(amikeco = nl: vriendschap - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) AMIKECO is a performance that communicates, in a very special and harmonious 
way, the power of  love and the value of  true friendship. 
(de) XXXX
> The name AMIKECO derives from Esperanto, the most widely used international language created to 
harmonize the different peoples of  the world. In this unique language, “amikeco” means friendship. Following 
Esperanto's noble conception of  intercultural communication among the people of  all nations, the performance 

18 https://alpako.nl/ 20190618
19 http://equipoambau.com/hola-mundo/
20 https://nl.wikipedia.org/wiki/Amika_(televisieserie)
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"AMIKECO" exclusively uses music.21

Amikeco www.amikeco.es

Amikejo www.amikejo.nl
(amikejo = nl: plaats van vriendschap - fr : lieu d’amitié - en: place of  friendship)
(eo) Antaŭ cent jaroj, la trilanda punkto ĉe Kelmis estis ankoraŭ kvarlanda punkto. Kaŝita 
inter la montetoj de Nederlando, Germanio kaj Belgio estis malgranda eldorado, la miniŝtato 
Neŭtral-Moresnet. La lando devenis de zinka minejo kaj en ĝiaj gloraj tagoj ĝi estis vera 
kontrabandad-paradizo. Sed la mino fariĝis lacega kaj la neŭtrala ŝtato minacis esti dispremita 
inter la makzeloj de la eŭropaj superpotencoj. Kontraŭ pli bona juĝo, grupo de loĝantoj venis 
kun ambicia kontraŭofensivo. Neŭtrala Moresneto estis kaj devus fariĝi la unua Esperanto-
ŝtato en la mondo: Amikejo. La nomo Amikejo daŭre estas uzata hodiaŭ, interalie per la plej 
granda junulara simfonia orkestro de la (nederlanda) Euregio: la Limburg Youth Symphony 
Orchestra Amikejo. Zinko de David Van Reybrouck estas historio, kiu okazas en ĉi tiu speciala 
“lando”. La aŭtoro ricevis la Prix du livre européen por sia libro en 2017. Ĉi tiu libro ankaŭ 
haveblas en Esperanto ĉe la Internacia Esperanto-Instituto en Hago.
(nl) Honderd jaar geleden was het drielandenpunt bij Kelmis nog een vierlandenpunt. 
Verscholen tussen de heuvels van Nederland, Duitsland en België lag een klein eldorado, de 
ministaat Neutraal-Moresnet. Het landje ontleende zijn bestaansrecht aan een zinkmijn en 
was in zijn glorietijd een waar smokkelparadijs. Maar de mijn raakte uitgeput en het neutrale 
staatje dreigde vermorzeld te worden tussen de kaken van de Europese grootmachten. Tegen 
beter weten in kwam een groepje ingezetenen met een ambitieus tegenoffensief. Neutraal-
Moresnet moest en zou de eerste Esperantostaat ter wereld worden: Amikejo.22 De naam 
Amikejo wordt vandaag nog steeds gebruikt, o.a. door het grootste jeugd-symfonieorkest 
van de (Nederlandse) Euregio: het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo. Zink van 
David Van Reybrouck is een verhaal dat zich afspeelt in dit bijzonder ‘land’. De auteur heeft 
voor zijn boek in 2017 de Prix du livre européen ontvangen.23 Dit boek is ook verkrijgbaar in 
het Esperanto bij het Internationaal Esperanto Instituut in Den Haag. 
(fr) Il y a cent ans, le point des trois pays à Kelmis était toujours un point à quatre pays. 
Caché entre les collines des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Belgique, se trouvait un petit 
eldorado, le mini-État Neutraal-Moresnet. Le pays tire son existence d’une mine de zinc et, 
à son époque, était un véritable paradis de la contrebande. Mais la mine s’est épuisée et l’État 
neutre a menacé d’être écrasé entre les mâchoires des superpuissances européennes. Contre 
un meilleur jugement, un groupe de résidents est venu avec une contre-offensive ambitieuse. 
Le Moresnet neutre était et devrait devenir le premier État d’espéranto au monde: Amikejo. 
Le nom Amikejo est encore utilisé de nos jours, entre autres par le plus grand orchestre 
symphonique de jeunes de l’Euregio (néerlandais): l’Orchestre symphonique des jeunes de 
Limbourg, Amikejo. Zinc de David Van Reybrouck est une histoire qui se déroule dans ce 
“pays” particulier. L’auteur a reçu le Prix du livre européen pour son livre en 2017. Ce livre 
est également disponible en espéranto à l’Institut international d’espéranto de La Haye.
21 https://www.cyprusevents.net/events/amikeco-nicosia-2019
22 http://thenewforest.nl/agenda-items/amikejo-het-vergeten-land-van-moresnet/
23 http://www.knack.be/nieuws/boeken/david-van-reybrouck-krijgt-de-prix-du-livre-europeen-voor-
zink/article-normal-935435.html
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(en) A hundred years ago, the three-country point at Kelmis was still a four-country point. 
Hidden between the hills of  the Netherlands, Germany and Belgium was a small eldorado, 
the mini-state Neutraal-Moresnet. The country derived its existence from a zinc mine and 
in its glory days it was a true smuggling paradise. But the mine became exhausted and the 
neutral state threatened to be crushed between the jaws of  the European superpowers. 
Against better judgment, a group of  residents came with an ambitious counter-offensive. 
Neutral Moresnet was and should become the first Esperanto state in the world: Amikejo. 
The name Amikejo is still used today, among other things by the largest youth symphony 
orchestra of  the (Dutch) Euregio: the Limburg Youth Symphony Orchestra Amikejo. Zinc 
by David Van Reybrouck is a story that takes place in this special “country”. The author 
has received the Prix du livre européen for his book in 2017. This book is also available in 
Esperanto at the International Esperanto Institute in The Hague.
> Dit verhaal past prachtig bij het idee achter ons orkest, de vriendschappelijke samenwerking van de drie 
landen Nederland, België en Duitsland. En dat juist in onze streek zo’n experiment heeft plaatsgevonden 
maakt het extra toepasselijk.24

Amikino www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=2457&m=14228
83147&action=file.download

Amikino www.bedrijvenmonitor.info/bedrijf/gezondheids-en-
welzijnszorg/amikino/kvknummer/662926540000

Amiko www.amiko.be +logo
(amiko = nl: vriend - fr : ami - en: friend)
(eo) Dezajnistoj kaj ellaborantoj de presitaĵoj, varba materialo kaj retejoj.
(nl) Ontwerpers en ontwikkelaars van drukwerk, promomateriaal en websites.
(fr) Concepteurs et développeurs d’imprimés, de matériel promotionnel et de sites Web.
(en) Designers and developers of  printed matter, promotional material and websites.
> “Het was een bewuste keuze 10 jaar geleden om een bedrijfsnaam te kiezen in het Esperanto. Amiko 
biedt webontwikkelings- en webdesign-diensten aan en net daarom vond ik het belangrijk om een naam 
te kiezen die in de eerste plaats door een Vlaams maar potentieel ook door een internationaal publiek 
leesbaar en begrijpbaar is (in onze branche zijn er geen grenzen). De keuze voor de naam ‘amiko’ heeft 
2 redenen:
• Het idee om deze vennootschap op te richten kwam van mijn beste vriend en mezelf. We hadden het 
plan om de handen ook op professioneel vlak in elkaar te slaan. Het is echter enkel bij het idee gebleven. 
Mijn vriend kreeg op dat moment een zeer interessant aanbod van zijn toenmalige werkgever en heeft 
daarvoor gekozen. Ik heb uiteindelijk de vennootschap alleen opgericht maar de naam heb ik behouden, 
als verwijzing naar het oorspronkelijke idee/plan en naar onze vriendschap die er nog steeds is.
• Anderzijds is het een zeer atypische naam in de bedrijfswereld. Amiko klinkt niet echt zakelijk. En 
dat is net de bedoeling. We gaan graag langetermijn samenwerkingen aan met onze klanten en daarom 
kiezen we voor een persoonlijke aanpak en zeer transparante manier van werken. Geen facturen voor 
futiliteiten, geen contracten vol kleine lettertjes. We geloven sterk in respect en vertrouwen.”25

24 http://www.ljso.nl/vriendenvanamike.php
25 retmesaĝo de Hans De Beuckelaer (hans@amiko.be) 20180206



17

Amiko www.shopping4satellite.be/satellietontvangers/satelliet-
ontvangers-amiko.html

Amiko www.amiko.fi

Amiko B.V. www.amiko.nl
>  De naam is een verbastering van het woord ‘Administratiekantoor’ en wordt uitgesproken als het 
Spaanse woord ‘Amigo’, met de klemtoon (net als de puntjes) op de í.26

Amiko Relatiegeschenken www.amikorelatiegeschenken.nl

Amikoj www.amikoj.be
(amikoj = nl: vrienden - fr : des amis - en: friends)
(eo) Adaptita loĝado por junuloj kun handikapo.
(nl) Wonen op maat voor jongeren met een beperking.
(fr) Logement sur mesure pour les jeunes handicapés.
(en) Customized housing for young people with a disability.
> Amikoj is het Esperanto-woord voor vriendschap wat voorop staat bij dit project.27

Amikopass amikopass.com
(amiko = nl: vriend - fr : ami - en: friend)
(eo) Amiko estas la nomo de la maskoto de la pasporto de l' amikeco.
(nl) Amiko is de naam van de mascotte van het vriendschapspaspoort.
(fr) Amiko, c'est le nom de la mascotte du passport de l'amitié.
(en) Amiko is the name of  the mascot of  the passport of  friendship.
> Je m'appelle Amiko et je suis l'ambassadeur du "Passeport de l'Amitié" ! Mon nom veut dire "Ami" 
en Esperanto. L'Esperanto est une langue universelle, destinée à favoriser le dialogue entre les personnes 
ne parlant pas la même langue.28

Master Amiko www.masteramiko.nl
(amiko = nl: vriend - fr : ami - en: friend)
(eo) Majstro Amiko estas lernejo por azilopetantoj. Ĝi ekzistis ekde marto 2017.
(nl) Master Amiko is een asielzoekerschool. Ze bestaat sinds maart 2017.
(fr) Maître Amiko est une école de demandeurs d’asile. Il existe depuis mars 2017.
(en) Master Amiko is an asylum seeker school. It has been in existence since March 2017.
> Amiko staat voor vriend in het Esperanto. Master Amiko wil de leerlingen de Nederlandse taal en 
cultuur leren, zodat ze een goede start kunnen maken in ons land. Tegelijkertijd wil Master Amiko de 
moedertaal en –cultuur van de leerlingen erkennen en begrijpen.29

AmiSano www.amisano.nl
26 http://www.amiko.nl/geschiedenis
27 https://www.gipso.be/projecten/inkaart/amikoj.html
28 https://www.amikopass.com/accueil/la-mascotte-amiko/
29 https://www.grootsneek.nl/2017/03/31/master-amiko-sneek-officieel-geopend/
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is de naam van de praktijk van Ada Groot Jebbink. Zij is orthomoleculair therapeut, 
auriculotherapeut (ooracupuncturist) en BGN-gewichtsconsulent. Op de website wordt 
vermeld: “Ami Sano betekent ‘gezondheid koesteren’. Voeding is daarbij uitgangspunt 
nummer één. Vandaar ‘gezondheid koesteren met voeding’.”

Amista www.amista.be
(amista = nl: “galantheid” (ongeveer) - fr : à traduire - en: to be translated).30

(eo) Agentejo de konsultejo specialigita en SAP-programaro. Dum renovigado de la 
merkata agentejo Noticed elektis nomon en Esperanto.
(nl) Consultancybureau gespecialiseerd in SAP-software. Bij een re-branding door het 
marketingbureau Noticed heeft het gekozen voor een naam in het Esperanto.
(fr) Agence de conseil spécialisée dans les logiciels SAP. Lors de la nouvelle image de 
marque de l’agence de marketing Noticed, elle a opté pour un nom en espéranto.
(en) Consultancy agency specialized in SAP software. During a re-branding by the marketing 
agency Noticed, it opted for a name in Esperanto.
> Schoonheid alleen volstaat uiteraard niet in de IT-wereld. Amista heeft een verhaal te vertellen. Daarom 
voeren we altijd een DNA-analyse uit voor we beginnen met de creatie. Daaruit bleek dat ‘Amista’ 
vriendschap en loyaliteit betekent in het Esperanto. De merknaam staat symbool voor de duurzame relaties 
die het IT-bedrijf  nastreeft met zijn klanten en medewerkers.31

Amo 
A.M.O. is een afkorting die in Franstalig België wordt gebruikt: Aide en Milieu Ouvert 
(hulp in een open omgeving). Er zijn verschillende Waalse organisaties die daarrond 
werken.

Amo www.brusselsairport.be/en/passengers/at-the-airport/bars-
restaurants/amo 
is een Italiaans restaurant in Brussels Airport.

Amo www.deamo.nl
AMO biedt in Tilburg (NL) actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan 
kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of  gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen.

Amoras www.maritiemetoegang.be/amoras
> staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. 

Amuza www.amuza.be
staat voor een uniek concept in de mobiele cateringwereld.

Amuza
(amuza = nl: plezant, amusant - fr : à traduire - en: to be translated).

30 La vorto ne estas vere uzata en Esperanto; ĝi ekzistas nur teorie.
31 https://www.noticed.be/projecten/de-vista-van-amista
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(eo) La unua muzika albumo de Miki Núñez, la lasta hispana reprezentanto en Eurovision 
ĝis nun, nomiĝas 'Amuza'.
(nl) Het eerste muziekalbum van Miki Núñez, de tot nu toe laatste Spaanse vertegenwoordiger 
in Eurovisie, heet 'Amuza'.
(fr) Le premier album de musique de Miki Núñez, le dernier représentant espagnol à 
l'Eurovision jusqu'à présent, s'appelle "Amuza".
(en) The first music album of  Miki Núñez, the last Spanish representative in Eurovision 
so far, is called 'Amuza'.
(de) Das erste Musikalbum von Miki Núñez, dem letzten spanischen Vertreter in 
Eurovision, heißt "Amuza".
> Amuza significa diversión en esperanto, era mi manera de decir a la gente que el disco es para pasarlo 
bien, quería hacer algo feliz y que llevara mis raíces», declara el artista, que llevó su festiva La venda al 
festival europeo de la canción.32

Amuza www.amuzakoorgroningen.nl

Amuzi www.brugge.be/oefenkansen-nederlands#wereldkoor_
amuzi_theatergroep_mozaiek

Amuzilo www.fb.com/Amuzilo-765445996948890/

Analizo www.analizo.nl
is een online rapportagetool van Opleidingsinstituut KMBV uit Deventer (NL). (analizo = 
analyse. “Analizo geeft teams een universele taal, waardoor er effectiever gecommuniceerd 
wordt.”

Anglo www.anglo-holsbeek.be

Animo www.animo.eu

Animo www.animodap.be
> Dr. Veerle Durnez heeft me het volgende laten weten: “Bij het kiezen van de naam hebben wij 
inderdaad gedacht: Het woordje zegt iets over onze groep, een leuke toffe bende met collega’s, gedreven 
en met ‘animo’ en het wijst ook naar dieren, ‘animaux’. We hadden er geen idee van dat dit Esperanto 
was. Leuk om dat te horen.”

Animô www.animobvba.be

Anonco Marketing www.anoncomarketing.nl

Aparta www.aparta.org

32 https://ocio.laopiniondemalaga.es/agenda/noticias/nws-777567-la-paris-15-nos-invita-mundo-festi-
vo-ex-triunfito-miki-nunez.html
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Apetito www.apetito.de & www.apetito.nl

Apetito www.pizzaapetito.be

Apogado www.apogado.be
(apogado = nl: ondersteuning - fr : soutenir - en: support)
(eo) Apogado estas konsulta firmao, kiu specialiĝas en daŭrigebla, estonto-preta IT-
arkitekturon kaj entreprenan arkitekturon.
(fr) Apogado is een adviesbureau dat zich richt op duurzame, toekomstbestendige ICT-
architectuur en enterprise-architectuur. 
(nl) Apogado est un cabinet de conseil spécialisé dans l’architecture informatique et 
l’architecture d’entreprise durables et pérennes.
(en) Apogado is a consulting firm that focuses on sustainable, future-proof  IT architecture 
and enterprise architecture.
> Apogado: Esperanto for “giving support; bringing solutions” and that’s exactly what we do.33

Aprezo www.aprezo.nl
(aprezo = nl: waardering - fr : appréciation - en: appreciation)
(eo) Marianne van Oosterhout subtenas kaj konsilas kuracadajn kaj preventajn organizojn.
(nl) Marianne van Oosterhout ondersteunt en adviseert organisaties in de zorg en preventie.
(fr) Marianne van Oosterhout soutient et conseille les organisations de santé et de prévention.
(en) Marianne van Oosterhout supports and advises healthcare and prevention organizations.
> Aprezo betekent in het Esperanto ‘waardering’; een van mijn kernwaarden. Waardering bestaat in vele 
vormen. Waardering voor jezelf  en voor een ander, maar ook waardering voor wat je hebt bereikt. Begrip 
hebben voor de aard, bedoeling en kwaliteit van dingen of  situaties. Dit zijn kernwaarden waar ik – en 
dus Aprezo – voor sta.34

Arbaro Advisors www.arbaro-advisors.com
(arbaro = nl: bos - fr : forêt - en: forest)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Arbaro Advisors develops and advises on sustainable forestry investments in Latin 
America, the Caribbean, and Sub-Saharan Africa.
> The word ‘Arbaro’, meaning ‘tree’, stems from Esperanto which is an auxiliary language developed in the 
19th century to facilitate communication between people from all over the globe who don’t share a common 
language. We at Arbaro Advisors believe that forests are a global treasure we all share and cherish, no 
matter where we live on the planet; and there could be no better representation of  that belief  than the global 
word ‘Arbaro’!35

Arbaro Wine bar www.fb.com/Arbaro-wine-bar-798781196827309/
33 https://web.archive.org/web/20141216191246/http://apogado.be/
34 https://www.aprezo.nl/over/mijn-kernwaarden/
35 https://www.arbaro-advisors.com
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Arbo www.arbo-advocaten.be
(arbo = nl: boom - fr : arbre - en: tree)
(eo) Advokata oficejo.
(nl) Advocatenkantoor.
(fr) Cabinet d’avocats.
(en) Law firm.
> Arbo betekent ‘boom’ in Esperanto. Mits we gevestigd zijn in Boom, was dit een juiste keuze voor de 
naam van ons advocatenkantoor.

Arbo - Tuinen Van Erdeghem www.arbo-tuinenvanerdeghem.be

Arbo-Events www.arbo-events.be
biedt een brede waaier van activiteiten aan. Ze doen dit met een bijzondere nadruk op de 
natuurbeleving in bossen en parken.

Argilo www.beka-cookware.com/nl/reeksen/argilo

Arigi www.kastelo.net/arigi
(arigi = nl: te vertalen - fr : à traduire - en: to amass, to gather, to put together)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Management system for large Syncthing clusters
(de) XXXX
> arigi verb (Esperanto) to amass · to gather · to put together36

Arkeo www.arkeo.be

Art Juvelo www.artjuvelo.fi
(artjuvelo = nl: kunstjuweel - fr : bijoux d'art  - en: art jewelery)
(eo) Artjuveloj.
(nl) Kunstjuwelen.
(fr) Bijoux d'art.
(en) Art jewelery.
> Art Juvelo korujen ja esineiden shopin nimi-idea sai alkunsa esperanto kielestä ja sen sanasta juvelo, 
joka tarkoittaa korua tai kiveä.37

ArtoDomo www.artodomo.be

Arton krei www.artonkrei.com
(arton krei = nl: kunst creëren - fr : créer de l'art - en: to create art)
36 https://www.kastelo.net/blog/2017-09/introducing-arigi/
37 http://www.artjuvelo.fi/art-juvelo/
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(eo) XXX.
(nl) XXX.
(fr) XXX.
(en) XXX.
> Arton Krei significa en esperanto Crear Art. L’ordre de les paraules es lliure en la llengua internacional 
i es reconeix quin és l’objecte directe per la terminació -n (afegida, en aquest cas a Arto). Krei és el mode 
infinitiu del verb crear, com assenyala la desinència -i.38

Arto Post Laboro www.artopostlaboro.nl
Toneelvereniging Arto Post Laboro (APL) werd in 1934 opgericht door een aantal 
medewerkers van een melkfabriek in Schoonhoven (NL). Na een jarenlange zwerftocht 
langs klaslokalen, zaaltjes en clubhuizen speelt APL nu in het “eigen“ Artotheater in 
Schoonhoven.

Asekura www.asekura.be

Aspiro www.aspiro.be

Aspiro www.aspiro.nl
> Aspiro betekent letterlijk ik begeleid. Oorspronkelijk ging het latijnse aspirare om een muzikale 
ondersteuning, de toon aangeven. Misschien vooral met blaasinstrumenten, want later kwam er lucht bij en 
ging het waaien, ademen betekenen. En ook naar een ander: inblazen, ingeven. Denk aan spirit, spiritueel. 
Tot slot komt ook het woord aspiratie van aspirare: naar iets streven of  verlangen.

Atelier Feryn www.atelierferyn.be
(fratino = nl: zus - fr = soeur - en: sister) (avinjo = nl: oma - fr : grand-mère - en: grandmother) (panjo = 
nl: moeder - fr: mère - en: mommy)
(eo) Mansaka ateliero kiu kreas plene manfaritajn ledajn mansakojn. La kolektoj estas forte 
limigitaj kaj, krome, numeritaj.
(nl) Handtassenatelier dat volledig handgemaakte lederen handtassen maakt. De collecties 
zijn sterk gelimiteerd, en bovendien genummerd.
(fr) Atelier de sacs à main qui fabrique des sacs à main en cuir entièrement faits à la main. 
Les collections sont fortement limitées et, par ailleurs, numérotées.
(en) Handbag workshop that makes fully handmade leather handbags. The collections are 
strongly limited and, moreover, numbered.
> “Bij het zoeken naar namen voor onze eerste collecties zochten we naar namen die onze vrouwelijke 
familieband zouden aantonen. Alle namen uit de basiscollectie zijn vrouwelijke familieleden gebaseerd op 
het Esperanto. Verder op de website zal je nog namen vinden die uit het Esperanto komen: apunto, mona 
peco, poso,… We vinden het een fijne taal om een neutrale, tijdloze naam uit te halen. Wij gaan echter zelf  
op onze website voorlopig geen uitleg geven over de afkomst van de namen omdat het wel een leuke anekdote 
is om te vertellen in interviews en we het dus niet openbaar op de website zetten.”39

38 https://nitradukas.wordpress.com/2017/11/21/arton-krei-nova-empresa-espanyola/
39 Retmesaĝo de Yanne Feryn (contact@atelierferyn.be) al Yves Nevelsteen 20180213
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Atendi Care www.atendi.be logo
(atendi = nl: wachten, fr : attendre - en: wait)
(eo) Atendi Care ofertas mastruman ilon por referencoj kaj atendadlistoj, evoluigitaj por 
referencoj kaj prizorgistoj en la flegada sektoro.
(nl) Atendi Care biedt een beheerinstrument aan voor doorverwijzingen en wachtlijstbeheer, 
ontwikkeld voor doorverwijzers en zorgbieders in de zorgsector.
(fr) Atendi Care offre un outil de gestion pour les références et la gestion des listes d’attente, 
développé pour les référants et les prestataires de soins dans le secteur des soins.
(en) Atendi Care offers a management tool for referrals and waiting list management, 
developed for referrers and care providers in the care sector.
> Atendi is inderdaad gekozen als universele naam in Esperanto voor wachten. Eerlijk gezegd ook als 
creatief  alternatief  voor het vinden van een beschikbare domeinnaam.40

Atenta www.atenta.nl
(atenta = nl: aandachtig, attent, oplettend - fr: attentif  - en: attentive)
(eo) Impostaj konsiloj kaj administrado.
(nl) Belastingadvies en administratie.
(fr) Conseil fiscal et administration.
(en) Tax advice and administration.
> Opmerkzaam. Dat is de letterlijke vertaling van het woord Atenta uit het Esperanto. Opmerkzaam staat 
voor scherpzinnig, attent, waakzaam, alert en aandachtig. Eigenschappen die u terugvindt in onze financiële 
dienstverlening omdat wij vinden dat wij als uw partner meer moeten doen dan uw administratie verzorgen. 
De taal Esperanto is ontwikkeld om duidelijke communicatie tussen verschillende culturen mogelijk te 
maken. Een internationale taal die iedereen snel kan leren dankzij de heldere grammaticale lijnen en 
begrijpelijke regelmatigheid. Duidelijke, heldere lijnen. Begrijpelijke structuren. Als uw belastingadviseur en 
administratieconsulent maken wij cijfers inzichtelijk en vooral: beslissingen weloverwogen.41

Atente www.atente.nl
(atente = nl: met aandacht - fr: attentif  - en: attentive)
(eo) Funebra servo.
(nl) Uitvaartonderneming. 
(fr) Funérailles.
(en) Undertaker.
> “Het woord ‘atente’ betekent in het Esperanto ‘met aandacht’. Ik heb deze naam gekozen omdat ik 
met volle aandacht en rust een verbinding tussen de nabestaanden onderling wil maken waarin het leven van 
de overledene en zijn of  haar betekenis in hun eigen leven centraal staat. Begeleiden bij de organisatie van 
een uitvaart betekent juist dit: verbinding zoeken en luisteren wat nabestaanden willen. Maar ook ideeën 
aandragen en keuzevrijheid bieden. Om zo een herinnering vorm te geven: een aandenken voor de toekomst, het 
begin van een herinneringsboom. De ontstaansgedachte achter het Esperanto vind ik mooi: het is een universele 
taal die grenzen (tussen mensen) doet vervagen. Ook de dood is universeel, iedereen krijgt er vroeg of  laat mee 
te maken. De toevallige ontmoetingen waarmee ik begon en het gesprek over de dood op een terras, gewoon op 

40 Retmesaĝo de fondinto Koen Van Roy.
41 https://www.atenta.nl/aandacht-voor-uw-resultaat.html
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een doordeweekse dag, met een kopje koffie en appeltaart, staan hier voor mij symbool voor.”42

Atingo www.atingo.be
(atingo = nl: iets dat je bereikt - fr : le fait d’atteindre -  en: to be translated).
(eo) En 2016, Gamah ŝanĝis sian nomon al Atingo. La ĉefa celo de Atingo estas plibonigi 
la alireblon de publikaj lokoj por homoj kun malkapabloj. La kompanio estas prizorgita de 
la bofilo de esperantisto Jean-Pol Sparenberg.
(nl) In 2016 heeft Gamah haar naam veranderd in Atingo. Het hoofddoel van Atingo is het 
verbeteren van de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een handicap.43 
Het bedrijf  wordt geleid door de schoonzoon van esperantist Jean-Pol Sparenberg.
(fr) En 2016, Gamah a changé de nom et s’appelle désormais Atingo. Atingo a pour objectif  
principal d’améliorer l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées. La société 
est dirigée par le gendre de l’espérantiste Jean-Pol Sparenberg.
(en) In 2016, Gamah changed its name to Atingo. The main goal of  Atingo is to improve 
the accessibility of  public places for people with disabilities. The company is run by the 
son-in-law of  Esperantist Jean-Pol Sparenberg.
> “Issu de l’espéranto, atingo signifie « le fait d’atteindre ». Ce mot a une résonance toute particulière pour 
nous : en effet, qu’est-ce que l’accessibilité sinon atteindre son but ? Choisir un mot en espéranto souligne 
également d’autres valeurs que nous défendons. Ainsi, Wikipédia présente l’espéranto comme une « solution 
efficace et économiquement équitable au problème de communication entre personnes de langues maternelles 
différentes ». Dans le même esprit, l’accessibilité est aussi une solution efficace et économiquement équitable 
aux problèmes de mobilité rencontrés par chaque individu, quels que soient sa condition physique ou ses 
besoins. Le mot « atingo » traduit donc bien la mission que nous poursuivons : rendre l’environnement 
accessible afin d’améliorer la qualité de vie de tous.44

Atenta www.atenta.be

Atolo www.atolo.be

Audaco www.audaco.be
(aŭdaco = nl: durf, lef  - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXX
(nl) Netwerk van coaches uit Heverlee (BE)
(fr) XXX
(en) XXX
> Audaco betekent “lef ” in het Esperanto en zegt daarmee waar we voor staan: lef  in leven en lef  in 
werken. 45

Autovendi www.autovendi.be

Autuno www.celis.be/nl/3/keramische-tegels-voor-buiten/5
42 https://atente.nl/informatie-over-atente-uitvaartbegeleding-en-judit-meijer/
43 http://www.wallonie.be/fr/actualites/gamah-devient-atingo
44 https://www.atingo.be/atingo-ou-atteindre-son-but/
45 https://audaco.be/audaco/
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Aventuro https://shop.touratech.nl/catalogsearch/
result/?q=aventuro

Balancilo www.inter-play.eu/products/playground-seesaws/
balancilo-2-46

Balotilo www.balotilo.org
(balotilo = nl: te vertalen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) De nun, organizi baloton por dekoj aŭ centoj da voĉdonontoj estas infanludo. Kreu 
baloton kaj la voĉdonontoj aŭtomate ricevos retmesaĝon kun persona ligilo por voĉdoni.
(nl) XXX
(fr) Organiser un vote pour quelques dizaines ou centaines de personnes devient un jeu 
d'enfant. Créez une élection et les électeurs recevront automatiquement un courriel avec un 
lien personnel pour voter.
(en) Holding a vote with tens or hundreds of  voters is a breeze. Create an election and 
voters will automatically receive an email with a personal link to vote.
> XXX

Bano Benelux www.banobenelux.com

Barbiro www.barbiro.nl

Barelo www.imagilights.com
(barelo = nl: ton - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) En marto 2014, Imagilights surmerkatigis lumodonan otomanon (divanon) kun la 
nomo Barelo.
(nl) In maart 2014 heeft Imagilights een lichtgevende poef  gelanceerd met de naam Barelo.
(fr) En mars 2014, Imagilights a lancé un pouf  lumineux baptisé Barelo.
(en) In March 2014, Imagilights launched a luminous ottoman with the name Barelo.
> Barelo is het Esperanto voor ton.46 Barelo is the Esperanto word for barrel.47

Batalo www.common-ground.eu/project/batalo-turnhout/
(barelo = nl: strijd - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Ĉe la haveno en Turnhout estas projektevoluo en kvartalo kun iom malalloga nomo. La 
eksa Picolo Real Estate petis Common Ground doni al la projekto novan nomon, vizaĝon 
kaj broŝuron kiel bazon por sia nova kompanio-komunikado.
(nl) Aan de jachthaven in Turnhout ligt een projectontwikkeling in een wijk met een weinig 
aantrekkelijke naam. Het voormalige Picolo Real Estate vroeg Common Ground om 
het project een nieuwe naam, gezicht en brochure te geven als basis voor hun eveneens 
gloednieuwe corporate communicatie.
(fr) La marina de Turnhout est un projet en développement dans un quartier avec un nom 
46 www.chicgardens.be/imagilights-lanceert-lichtgevende-poef-barelo 20190620
47 https://www.imagilights.com/nl//category/all/barelo-035 20190620
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peu attractif. L’ancien Picolo Real Estate a demandé à Common Ground de donner au 
projet un nouveau nom, un nouveau visage et une nouvelle brochure, qui serviront de base 
à sa toute nouvelle communication d’entreprise.
(en) At the marina in Turnhout is a project development in a neighborhood with a little 
attractive name. The former Picolo Real Estate asked Common Ground to give the project 
a new name, face and brochure as the basis for their brand new corporate communication.
> Na een korte analyse vatte Common Ground het nieuwe corporate merk samen in drie kernwaarden: 
kwaliteit, service/vertrouwen en grensverleggend. We kozen voor ‘Estato’. Dit woord betekent in het 
Esperanto zoveel als ‘dromen waarmaken’. Logischerwijs is er ook een duidelijke link naar real estate. Ook 
de projectnaam vertaalden we. Batalo betekent strijd en is zo een subtiele verwijzing naar de verkaveling 
Bruyne Strijd.48

Bazaro www.bazaro.io

Bebo www.bebo.eu

Bela www.belasierbestrating.be

Bela vivi www.l1.nl/stichting-bela-vivi-failliet-86346

Bela Bela www.belabela.nl
(bela bela = nl: mooi mooi - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Zwannie van der Wal, diplomita plentempa ŝmink-artisto, fondis la 1an de novembro 
2018 "Bela Bela", kompanio kiu fokusiĝas je kosmetika pigmentigo aŭ permanenta ŝminko.
(nl) Zwannie van der Wal, gediplomeerd permanent make-upartiest, heeft op 1 november 
2018 Bela Bela opgericht, een bedrijfje dat zich voorlopig richt op cosmetisch pigmenteren, 
oftewel permanente make-up.
(fr) Zwannie van der Wal, maquilleuse permanente qualifiée, a fondé le 1er novembre 
2018 Bela Bela. La société est spécialisée dans la pigmentation cosmétique, ou maquillage 
permanent.
(en) Zwannie van der Wal, a qualified permanent makeup artist, founded Bela Bela on 
1 November 2018. The company is currently focusing on cosmetic pigmentation, or 
permanent makeup.
> Bela Bela staat in het Esperanto voor mooier, verfraaien. Deze naam is gekozen omdat in de toekomst 
ook het medisch pigmenteren tot de behandelingen gaat horen. Hieronder vallen tepelhofconstructie, 
littekenpigmentatie en ook scalppigmentatie.”49

Bela Donaco www.beladonaco.nl
(bela donaco = mooi geschenk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Juveloj 100% honeste faritaj mane en malgrandaj kvantoj kun atento je detaloj.
(nl) 100% eerlijk handgemaakte sieraden die met aandacht voor detail in kleine aantallen 
worden gemaakt.

48 https://www.common-ground.eu/project/batalo-turnhout/
49 https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/31170/bela-bela-permanente-make-up-
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(fr) Bijoux 100% faits à la main, fabriqués en petit nombre et avec le souci du détail.
(en) 100% honestly handmade jewelry that is made in small numbers with attention to 
detail.
> Bela Donaco staat voor "mooi cadeau" in Esperanto. Een bewuste keuze voor een taal die niet politiek 
of  landgebonden is, omdat wij de materialen over de hele wereld inkopen zolang het op een faire manier 
wordt gewonnen of  vervaardigd.50

Bela Glaso www.belaglaso.nl
(bela glaso = nl: mooi glas - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Atelier kie Koos Bladt elmontras, ekspozicias kaj vendas vitrajn domajn kaj ĝardenajn 
ornamaĵojn kaj juvelojn.
(nl) Atelier waar Koos Bladt glazen woon- en tuindecoraties en sieraden maakt, tentoonstelt 
en verkoopt.
(fr) Atelier où Koos Bladt fabrique, expose et vend des bijoux et des décorations en verre 
pour la maison et le jardin.
(en) Atelier where Koos Bladt makes, exhibits and sells glass home and garden decorations 
and jewelry.
> La vendisto rakontis al esperantisto Ineke Emmelkamp ke temas pri Esperanta nomo. BelaGlaso (mooi 
glas)51

Belarto www.belarto.be

Beleco www.beleco.com

Belga www.belga.be
Persagentschap.

Belgo- 
Veel Belgische bedrijven gebruiken een naam die begint met “Belgo”: Belgocontrol, Belgo 
Home Construct, Belgo Flat, Belgo Garant, Belgo-Iberian Maritime, Belgo Malienne, 
Belgo Markt, Belgo Quartz,... Dit is echter niet alleen het Esperanto voor ‘Belg’, maar 
wordt volgens Wiktionary o.a. ook in het Frans en het Engels gebruikt en is meestal 
eerder gebaseerd op het Latijn.

Belseed Multigreen Classic 
www.belseed.be/producten/meststoffen/multigreen-classic
is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. Het bestaat in vier varianten: 
Printempo, Somero, Autuno en MultiVerdo... (printempo, somero, aŭtuno = lente, zomer, herfst.

Belsono www.belsonohearing.com

Belulino www.belulino.co.uk
50 https://www.beladonaco.nl/over-ons/
51 https://belaglaso.nl/over-mij 20190620
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Belulino www.fb.com/Belulino-325725527588/

Benu www.benuapotheek.nl
BENU Apotheken B.V. is de grootste keten van apotheken in Nederland.

Besto Petcare www.bestopetcare.be
(besto= nl: beest, dier - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXX
(nl) XXX
(fr) XXX
(en) Petcare and -sitting.
> Besto, wat Esperanto is voor dier, draagt een hart voor alle dierensoorten: groot en klein.52

Besto www.besto.be
Groothandel van hygiëne- en schoonmaakmiddelen.

Bestoj www.bestoj.nl

Biciklo www.biciklo.be

Biciklo www.atelierbiciklo.be
(biciklo = nl: fiets - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Riparado de bicikloj kaj metiejoj.
(nl) Fietsreparatie en workshops.
(fr) Réparation de vélos et ateliers.
(en) Bicycle repair and workshops.
> A l’atelier Biciklo (« Vélo » en Esperanto)53

Biendomo www.biendomo.be
(biendomo = nl: hoeve - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Biendomo estas gastejo kie plezuro en paca ĉirkaŭaĵo estas esenca.
(nl) Biendomo is een B&B waar genieten in een rustige omgeving centraal staat.
(fr) Biendomo est un B & B où la jouissance dans un environnement paisible est essentiel.
(nl) Biendomo is a B&B where enjoyment in a peaceful environment is central.
> “Biendomo” is Esperanto voor hoeve.54

Bilanco www.bilanco.be
(bilanco = nl: balans. - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Oficejo de librotenado specialigita en liberalaj profesioj kaj konsilistoj.
(nl) Boekhoudkantoor dat is gespecialiseerd in vrije beroepen en consultants.

52 https://bestopetcare.be/over-mij/
53 http://atelierbiciklo.be/ 20190620
54 https://www.biendomo.be/nl/ 20190621
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(fr) Bureau de comptabilité spécialisé dans les professions libérales et les consultants.
(en) Bookkeeping office that specializes in liberal professions and consultants.
> Bilanco is Italiaans en Esperanto voor ‘balans’. Dit is natuurlijk zeer toepasselijk voor een 
boekhoudkantoor, waar de cijfers steeds de basis zijn van alles.55

Blanka www.blanka.be

Blanka www.rockfon.nl/producten/rockfon-blanka

Blogilo www.github.com/KDE/blogilo
(bilanco = nl: te vertalen - fr : outil de blog - en: to be translated)
(eo) Blogilo estas WYSIWYG-blogredaktilo por Linukso.
(nl) Blogilo is een WYSIWYG-blogeditor voor Linux.
(fr) Blogilo est un éditeur WYSIWYG de blog pour Linux.
(en) Blogilo is a WYSIWYG blog editor for Linux.
(de) Blogilo ist ein WYSIWYG-Blog-Editor für Linux.
> Blogilo est un éditeur WYSIWYG de blog pour Linux, disponible dans Kubuntu mais également pour 
d'autres distros comme par exemple Ubuntu et donc Bodhi Linux ou Mint. Blogilo signifie en Esperanto 
"outil de blog".56

Bonamano www.bonamano.nl
(bona mano = nl: een goed hand - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) La praktiko de masaĝa terapiisto Evelien ten Cate.
(nl) De praktijk van massagetherapeut Evelien ten Cate.
(fr) La pratique du massothérapeute Evelien ten Cate.
(en) The practice of  massage therapist Evelien ten Cate.
> Bonamano, de naam van mijn praktijk, komt uit het Esperanto, dat een universele taal is, net als 
lichaamstaal. De betekenis is ‘goede handen’. Ik heb deze naam gekozen omdat mijn vader altijd zei: ‘Jij 
moet iets met je handen gaan doen, want je hebt goede handen’.57

Bonfarto www.bonfarto.net

Bonfarto Coaching www.linkedin.com/in/bonfartocoaching

Bongoesta
(bongusta = nl: smakelijk, lekker - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Ĉe Bongoesta vi estas bonvena por privata proviantservo laŭ interkonsento aŭ por 
eventoj, por bufedoj sidaj aŭ promenaj, por kunmanĝado, manĝkamionoj aŭ movebla 
kafejo…
(nl) Bij Bongoesta kun je terecht voor conceptcatering op maat tot eventcatering, seating of  
walking dinner, foodsharing, foodtrucks of  een mobiele koffiebar…
(fr) Chez Bongoesta, vous pouvez opter pour un concept sur mesure: restauration pour un 
55 http://www.bilanco.be/ons-verhaal.html
56 http://blogtricker.blogspot.com/2013/11/blogilo-editeur-wysiwyg-de-blog-pour.html
57 https://holosmassagetherapie.nl/praktijk/bonamano/
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événement, dîners assis ou à pied, partage de nourriture, food trucks ou un café mobile ...
(en) At Bongoesta you can go for customized concept catering to event catering, seating or 
walking dinner, food sharing, food trucks or a mobile coffee bar ...
> Aangezien we vanuit Bon Goesta graag mensen samenbrengen met onze catering, onze verhalen, het delen 
van onze passie, samenwerken met lokale leveranciers die tevens ambachtelijk werken, … en samen eten 
en drinken tevens een universeel gebeuren is was het voor ons vanzelfsprekend om onze bedrijfsnaam in het 
Esperanto te gaan zoeken. “Bon Gusta” in het Esperanto betekent “smakelijk, heerlijk”. Aangezien we 
een Gentse cateringzaak zijn met “goesting” om u heerlijke catering te geven op uw event was de naam snel 
gekozen. De ‘u’ werd de ‘oe’ van het Gentse woord “goesting” en zo werd de naam “Bon Goesta” gekozen.58

Bongusta www.bongusta.nl

Bongustega www.bongustega.be
(bongusta = nl: overheerlijk, heel lekker - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Matenmanĝaj korboj kun freŝaj lokaj produktoj.
(nl) Ontbijtpakketten met verse streekproducten.
(fr) Forfaits petit-déjeuner avec des produits locaux frais.
(en) Breakfast packages with fresh local produce.
> Ik kan inderdaad bevestigen dat het een bewuste keuze was om de naamskeuze in het Esperanto te doen. 
U kan dit ook zien op onze Facebookpagina waar u een krantenartikel kan terugvinden waarin wij dit 
zelfs expliciet vermelden!”59

Bongusto www.broodjesbongusto.com

Bongusto www.bongusto.de

Bonvena www.bonvena.be
(bonvena = nl: welkom - fr : bienvenu - en: welcome)
(eo) Hejmeca gastejo.
(nl) Een huiselijke B&B.
(fr) Un B&B accueillant.
(en) A homely B&B.
> (Esperanto voor welkom) & (Esperanto for welcome)60

Bonvena www.abcsalles.com/lieu/bonvena
(bonvena = nl: welkom - fr : bienvenu - en: welcome)
(eo) Infanĝardeno desegnita por infanoj kaj plenkreskuloj, ene de 80 m², kun atrio kaj 
apudaj kunvenejoj.
(nl) Een kleuterschool ontworpen voor kinderen en volwassenen, binnen 80 m², met een 
atrium en aangrenzende vergaderzalen.
(fr) Une école maternelle pensée pour les enfants et les adultes, au sein de 80 m², avec un 
atrium et des salles de réunion attenantes.
58 https://www.bongoesta.be/nieuws/van-waar-komt-onze-naam-bon-goesta/
59 Retmesaĝo 25/01/2018
60 http://bonvena.be/ 20190621
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(en) A kindergarten designed for children and adults, within 80 m², with an atrium and 
adjoining meeting rooms.
> C’est en quelques mots les axes qui soutiennent l’école Bonvena : « accueillir » en esperanto.61

Bonvena www.amarrage.be/bonvena

Bonvena ido www.kolpingsfamilie-kirchhellen.de/Programm/bonvena-ido
(bonvena ido = nl: een kind dat welkom is - fr : un enfant qui est le bienvenu - en: a child that is welcome)
(eo) Libroj por rifuĝintaj infanoj en Kirchhellen.
(nl) Boeken voor vluchtelingenkinderen in Kirchhellen.
(fr) Livres pour enfants réfugiés à Kirchhellen
(en) Books for refugee children in Kirchhellen.
> Der Projektname „Bonvena ido“ ist Esperanto und bedeutet „Willkommen Kind“. „Wir haben bewusst 
einen Titel in der Weltsprache gewählt“, erklärt Jutta Heinze.62

Bonveno www.bonveno-goettingen.de
(bonveno = nl: welkom - fr : bienvenu - en: welcome)
(eo) Bonveno estas la komuna socio de la kvin kupolaj organizoj en Göttingen (AWO, 
Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer) de la senpaga bonfara servo, la Bonveno Göttingen 
gGmbH. Ĝi funkciigas la loĝejan komplekson de rifuĝintoj sur la teraso de la luanto kaj la 
loĝdomo Nonnenstieg sur la antaŭa IMF-ejo.
(nl) XXX
(fr) XXX
(en) XXX
(de) Bonveno ist die gemeinsame Gesellschaft der fünf  Göttinger Spitzenverbände 
(AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer) der Freien Wohlfahrtspflege, die Bonveno 
Göttingen gGmbH. Sie betreibt die Flüchtlingswohnanlage auf  den Zietenterrassen und 
die Wohnanlage Nonnenstieg auf  dem früheren IWF-Gelände.
> Bonveno bedeutet „Willkommen“ in Esperanto und ist die gemeinsame Gesellschaft der fünf  Göttinger 
Spitzenverbände (AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer) der Freien Wohlfahrtspflege, die Bonveno 
Göttingen GmbH. Sie betreibt die Flüchtlingswohnanlage auf  den Zietenterrassen und die Wohnanlage 
Nonnenstieg auf  dem früheren IWF-Gelände.63

Bonvenon www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-beringen
(bonvenon = nl: wees welkom - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Projekto de la nova fonduso de NPCVN (trejnado-sekcio de Natuurpunt). Natuurpunt 
Beringen (BE) volas labori kun vizitanta centro De Watersnip pri pli granda partopreno de 
multkulturaj grupoj en la socio de Bering. Komencita en oktobro 2018.
(nl) Een project van het innovatie-fonds van NPCVN (vormingsluik van Natuurpunt). 
Natuurpunt Beringen (BE) wil samen met bezoekerscentrum De Watersnip werken aan een 
grotere betrokkenheid van de multiculturele groepen in de Beringse samenleving. Gestart 
in oktober 2018.
61 https://www.lyonplus.com/actualite/2017/01/06/bonvena-une-nouvelle-ecole-alternative-a-lyon
62 https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/spendenkonto-beim-verein-wegweiser-id11360006.html
63 https://www.fluechtlingshilfe-goettingen.de/organisationen/bonveno/
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(fr) Un projet du fonds d'innovation de NPCVN (section de formation de Natuurpunt). 
Natuurpunt Beringen (BE) souhaite collaborer avec le centre d'accueil De Watersnip à une 
plus grande implication des groupes multiculturels dans la société de Beringen. Commencé 
en octobre 2018.
(en) A project of  the innovation fund of  NPCVN (training section of  Natuurpunt). Natuurpunt 
Beringen (BE) wants to work with visitor center De Watersnip on a greater involvement of  
multicultural groups in the Beringen society. Started in October 2018.
> Bonvenon (Esperanto voor wees welkom)64

Peleton Bonvenon www.jes.be/blog.php?id=213

Bonvolon www.bonvolon.cz

Botelo www.habitas-online.nl/flessenstop-botelo-gefu.html

Brako www.brako.be

Brila Estonteco www.brilaestonteco.com
(brila estonteco = nl: fantastische toekomst - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Instalita sur la antaŭkorto de la stacidomo de la Internacia Flughaveno Saint-Exupéry, 
impona skulptaĵo "Brila Estonteco" reprezentas Saint-Exupéry levante manon al la ĉielo.
(nl) XXX
(fr) XXX
(en) XXX
(de) XXX
> Brila Estonteco, qui signifie en espéranto « Avenir radieux » symbolise la dynamique citoyenne, 
entrepreneuriale et administrative du territoire. l’oeuvre monumentale (3.20 mètres de hauteur), réalisée par 
le sculpteur Pascal Jacquet, a été inaugurée le 11 octobre 2017.65

Brodarto www.brodarto.be bildo
(brodi = nl: borduren - fr : à traduire - en: to be translated & arto = nl: kunst - fr : de l'art - en: art).
(eo) Brodarto specialiĝas pri maŝina brodado de emblemo aŭ rekte sur teksaĵoj.
(nl) Brodarto is gespecialiseerd in het machinaal borduren van een logo als badge of  
rechtstreeks op textiel.
(fr) Brodarto est spécialisé dans la broderie à la machine d'un logo sous forme de badge ou 
directement sur les textiles.
(en) Brodarto specializes in machine embroidery of  a logo as a badge or directly on textiles.
> Brodarto, Esperanto voor Borduurkunst, leek ons een toepasselijke naam.66

DJ Bruselo www.facebook.com/Bruselo
(Bruselo = nl: Brussel - fr: Bruxelles - en: Brussels).
(eo) Bleri Lleshi (Blerim Gjonpalaj) estas filozofo, verkisto kaj parolisto. Lleshi havas 
64 https://www.internetgazet.be/beringen/natuurpunt-start-multiculturele-werking-bovenon.aspx
65 http://www.linflux.com/lyon-et-region/antoine-de-saint-exupery-2/
66 https://brodarto.be/over-ons.html
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artan projekton: DJ Bruselo. Kiel DJ, Lleshi volas montri la diversecon de muziko ludante 
muzikon el ĉiuj partoj de la mondo.
(nl) Bleri Lleshi (Blerim Gjonpalaj) is een filosoof, schrijver en spreker. Lleshi heeft een 
artistiek project: dj Bruselo. Als dj wil Lleshi de diversiteit van muziek aantonen door 
muziek uit alle delen van de wereld te spelen.67

(fr) Bleri Lleshi (Blerim Gjonpalaj) est un philosophe, écrivain et conférencier. Lleshi a un 
projet artistique: DJ Bruselo. En tant que DJ, Lleshi veut démontrer la diversité de la musique 
en jouant de la musique de toutes les régions du monde.
(en) Bleri Lleshi (Blerim Gjonpalaj) is a philosopher, writer and speaker. Lleshi has an artistic 
project: DJ Bruselo. As a DJ, Lleshi wants to demonstrate the diversity of  music by playing 
music from all parts of  the world.
> Zijn artiestennaam is Bruselo (Esperanto voor Brussel)68

Bufo www.bufo.be
>Bufo is de Latijnse naam voor Pad, een amfibie-soort.69

Buljono www.facebook.com/KotPartenaires bildo
(buljono = nl: bouillon - fr: bouillon - en: broth)
(eo) La interculturala festivalo Buljono estas organizita de Kot Partenaires Interculturels kaj 
okazas ĉiujare ekde 2016 en Louvain-la-neuve (BE). En 2018 ĝi okazis la 30-an de oktobro.
(nl) Het interculturele festival Buljono wordt georganiseerd door het Kot Partenaires 
Interculturels en vindt sinds 2016 jaarlijks plaats in Louvain-la-neuve (BE); in 2018 ging het 
door op 30 oktober.
(fr) Le festival interculturel Buljono est organisé par le Kot Partenaires Interculturels et 
se déroule chaque année depuis 2016 à Louvain-la-neuve (BE); en 2018, il a eu lieu le 30 
octobre.
(en) The Buljono intercultural festival is organized by the Kot Partenaires Interculturels 
and takes place annually since 2016 in Louvain-la-neuve (BE); in 2018 it went ahead on 
October 30.
> Astrid Pierard, le Kot Partenaires Interculturels70

Cariero www.cariero.nl71

(kariero = nl & fr: carrière - en: career)
(eo) Cariero estas fondita en 2018 kiel la posteulo de Lokenberg  Training en Sourcing. Ekde 
2012 ili konektas homojn al la labormerkato. Ili faras ĉi tion trovante taŭgajn personojn por 
vakantaj postenoj.
(nl) Cariero is in 2018 opgericht als opvolger van Lokenberg Training en Sourcing. Sinds 
2012 verbinden zij al mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door de juiste mensen te 
vinden voor openstaande vacatures.
67 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleri_Lleshi
68 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleri_Lleshi
69 http://bufo.be/ons-verhaal-en-missie/
70 Astrid Pierard van ‘le Kot Partenaires Interculturels’ heeft mij bevestigd dat het Esperanto hen heeft 
geïnspireerd voor de naam. De naam is nogal opmerkelijk, maar heeft te maken met de focus van het festival op 
het proeven van eten uit verschillende landen.
71 https://www.cariero.nl/ 20190624
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(fr) Cariero a été fondée en 2018 en tant que successeur de Lokenberg Training and 
Sourcing. Depuis 2012, ils connectent les personnes au marché du travail. Ils le font en 
trouvant les bonnes personnes pour les postes vacants.
(en) Cariero was founded in 2018 as the successor to Lokenberg Training en Sourcing. 
Since 2012 they have been connecting people to the labor market. They do this by finding 
the right people for vacancies.
> Uitgesproken in het Esperanto betekent Cariero ‘Loopbaan’. Een mooie, toepasselijke naam voor een 
bedrijf  dat mensen helpt met nieuwe stappen in hun loopbaan. Esperanto is een taal die grenzen wil(de) 
slechten om mensen te verbinden. Precies dàt hadden wij in ons hoofd toen wij startten met Cariero.”

Casa Dodo www.casadodo.be
(blua, flava, verda = nl: blauw, geel, groen - fr : bleu, jaune, vert - en: blue, yellow, green)
(eo) La posedantoj de ĉi tiu gastejo elektis nomojn en Esperanto por siaj gastoĉambroj.
(nl) De uitbaters van deze B&B hebben gekozen voor namen in het Esperanto voor hun 
gastenkamers.
(fr) Les propriétaires de ce B&B ont choisi des noms en espéranto pour leurs chambres.
(en) The owners of  this B&B have chosen names in Esperanto for their guest rooms.
> Casa Dodo bestaat uit drie ruime en comfortabele kamers, die alle drie een naam in het Esperanto 
kregen. Flava, Verda en Blua, ofwel geel, groen en blauw, geven meteen ook de kleur van elke kamer prijs.72

Certeco-Zorg www.certecozorg.nl
(certeco = nl : zekerheid - fr : en: career)
(eo) Noah Notten de Certeco-Zorg ofertas adaptitajn prizorgojn al klientoj, gepatroj kaj 
reprezentantoj. Li laboras kun homoj kun intelekta kaj/aŭ fizika handikapo.
(nl) Noah Notten van Certeco-Zorg biedt zorg op maat voor cliënten, ouders en 
vertegenwoordigers. Hij werkt o.a. met mensen met een verstandelijke en/of  lichamelijke 
beperking.
(fr) Noah Notten de Certeco-Zorg offre des soins personnalisés aux clients, parents et 
représentants. Il travaille avec des personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou 
physique.
(en) Noah Notten from Certeco-Zorg offers customized care for clients, parents and 
representatives. He works with people with an intellectual and / or physical disability.
> Certeco staat voor zekerheid in het Esperanto.73

Cxevalo www.cxevalo.eu
(ĉevalo = nl: paard - fr : cheval - en: horse)
(eo) Natura zorgado pri ĉevaloj: ŝampuo por ĉevaloj, prizorgado de haroj, flegado de hufoj kaj 
multe pli.
(nl) Natuurlijke paardenverzorging: paardenshampoo, vachtverzorging, hoefverzorging en nog 
veel meer.
(fr) Soins naturels du cheval: shampoing pour chevaux, soin de la fourrure, soin des sabots 
et bien plus encore.

72 http://www.bongo.be/nl/cadeau-casa-dodo-in-geraardsbergen-be-173702/ 20190624
73 http://www.certecozorg.nl/index.php#over-certeco-zorg 20190624
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(en) Natural horse care: horse shampoo, fur care, hoof  care and much more.
(de) Natürliche Pferdepflege: Pferdeshampoo, Fellpflege, Hufpflege und vieles mehr.
> The word Cxevalo comes from Esperanto and means horse.74

Cifero www.entrya.be/codeklavieren

Cigno www.cigno.be
> Dirk Van Hout van Cigno heeft me laten weten dat de naam uit het Italiaans komt.

Cirklo www.kdechatel.com
(cirklo = nl: cirkel - fr : cercle - en: circle)
(eo) La teatra prezentado Cirklo de la koreografo Krisztina de Châtel estis prezentita fine 
de majo 2018 en spegula tendo sur la Sloterplas de Amsterdamo.
(nl) De theatervoorstelling Cirklo van de choreografe Krisztina de Châtel werd eind mei 
2018 gebracht in een de spiegeltent aan de Amsterdamse Sloterplas.
(fr) La performance théâtrale Cirklo de la chorégraphe Krisztina de Châtel a été présentée à 
la fin du mois de mai 2018 sous une tente-miroir sur le Sloterplas d'Amsterdam.
(en) The theater performance Cirklo by the choreographer Krisztina de Châtel was 
presented at the end of  May 2018 in a mirror tent on Amsterdam's Sloterplas.
> Cirklo, Esperanto voor cirkel, is een voorstelling die in alles tolerantie ademt: de dans is een mix van 
bewegingen uit verschillende culturen.75

Cirkuloj cirkuloj.wixsite.com
(cirkulo = nl: circusmens - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Grupo de junaj plenkreskuloj kun propra cirka spektaklo plena de akrobatio, ĵonglado, 
muziko kaj teatro.
(nl) Een groep jongvolwassenen met hun eigen circusvoorstelling vol acrobatiek, jongleren, 
muziek en theater.
(fr) Un groupe de jeunes adultes avec leur propre spectacle de cirque plein d'acrobaties, de 
jonglerie, de musique et de théâtre.
(en) A group of  young adults with their own circus performance full of  acrobatics, juggling, 
music and theater.
> Cirkuloj betekent "circusmensen" in Esperanto, en dat is wat we zijn in hart en nieren.76

Cocolado www.arnococolado.com
(ĉokolado = nl: chocolade - fr : chocolat - en: chocolate)
(eo) Du fratoj kiuj kreas belgajn ĉokoladajn pralinojn.
(nl) Twee broers die Belgische chocoladepralines maken.
(fr) XXX
(en) XXX
> Amikino de Yves konas la patrino de la du fratoj. Esperanto inspiris ilin por la markonomo "cocolado".  
Cetere ili uzas Esperanton por kelkaj nomoj de pralinoj kiel frambo, sesamo kaj tropika.
74 https://www.equusvitalis.co.uk/cxevalo 20200111
75 https://www.parool.nl/recensies/cirklo-dansgroep-krisztina-de-chatel~a433/
76 https://cirkuloj.wixsite.com/home/over
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Consilo www.consilo-verzekeringen.be
(konsilo = nl: advies - fr : conseil - en: advice)
(eo) Banka kaj asekura oficejo.
(nl) Bank- en verzekeringskantoor.
(fr) Bureau de banque et d'assurance.
(en) Banking and insurance office.
> Consilo betekent advies in het Esperanto en dit is waar de groep voor staat.77

Cordow www.facebook.com/cordowmusic
(kordo = nl: snaar, stemband - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Cordow estas nederlanda muzika grupo. Ili alportas "muzikon kun sento, pri vivo kaj 
amo".
(nl) Cordow is een Nederlandse muziekgroep. Ze brengen “muziek met gevoel, over het 
leven en de liefde”.
(fr) Cordow est un groupe de musique néerlandais. Ils apportent "une musique empreinte 
de sentiments, de vie et d'amour".
(en) Cordow is a Dutch music group. They bring "music with feeling, about life and love".
> In Esperanto betekent Kordo snaar of  stemband.78

Cxio  www.cxiofoundation.ch
(ĉio = nl: alles - fr : tout - en: everything)
(eo) CXIO privarbas universalan medicinon, integrante ambaŭ tradiciajn kaj komplementajn 
medikamentojn.
(nl) CXIO promoot universele geneeskunde en integreert zowel traditionele als aanvullende 
geneesmiddelen
(fr) CXIO promeut une médecine universelle, intégrant aussi bien les médecines 
traditionnelles que les médecines complémentaires
(en) CXIO promotes universal medicine, integrating both traditional and complementary 
medicines.
> CXIO s'inspire du mot esperanto qui signifie «tout, tous», illustration de la mission de la fondation: 
promouvoir une médecine universelle, intégrant aussi bien les médecines traditionnelles que les médecines 
complémentaires, dans une approche globale de l'être humain dans toute son unité physique, psychologique 
et contextuelle.79

Damo Legi www.damolegi.be
(damo = nl & fr: dame - en: lady , legi = nl: lezen - fr: lire - en: read)
(eo) Damo Legi estas legadklubo. Ili kunvenas ĉiun sesan semajnon por legi antaŭ-elektitan 
libron. La prezentanto de la libro pretigas la kunvenon. Ŝi kompilas demandaron por faciligi 
la diskuton kaj serĉas informojn pri la verkinto kaj la libro. La kunvenoj okazas alterne en 
la hejmo de la membroj.

77 https://www.consilo-verzekeringen.be/nl-be
78 https://www.facebook.com/pg/cordowmusic/about/
79 https://www.cxiofoundation.ch



37

(nl) Damo Legi is een leesclub. Ze komen om de zes weken samen om een vooraf  gekozen 
boek te lezen. Diegene die het boek voorstelt, bereidt de bijeenkomst voor. Zij stelt een 
vragenlijst samen om de bespreking te vergemakkelijken en zoekt informatie over de 
schrijver en het boek. De bijeenkomsten vinden plaats beurtelings bij de leden thuis.
(fr) Damo Legi est un club de lecture. Ils se réunissent toutes les six semaines pour lire un 
livre présélectionné. La personne présentant le livre préparera la réunion. Elle compile un 
questionnaire pour faciliter la discussion et recherche des informations sur l'écrivain et le 
livre. Les réunions ont lieu alternativement au domicile des membres.
(en) Damo Legi is a reading club. They meet every six weeks to read a pre-selected book. 
The person presenting the book will prepare the meeting. She compiles a questionnaire 
to facilitate the discussion and looks for information about the writer and the book. The 
meetings take place alternately at the members' home.
> Een naam vonden we dankzij een schitterend idee van Belinda. Het werd: “Damo Legi”, een vrije 
vertaling van ‘dame die leest’ in het Esperanto. Dit is een taal die speciaal ontworpen werd om mensen uit 
verschillende culturen, die verschillende talen spreken, toe te laten met elkaar te communiceren. Omdat onze 
groepsleden afkomstig zijn uit verschillende Nederlandse provincies, Belgisch Limburg en Brabant, dus toch 
voor een stuk met een andere achtergrond en streektaal, leek een naam in het Esperanto ons een goed idee.80

Danco Movado www.dancomovado.be
(danco movado = nl: dans beweging - fr : danse mouvement - en: dance motion)
(eo) Du fratoj kiuj kreas belgajn ĉokoladajn pralinojn.
(nl) Conditie- en dansvereniging uit Zoersel (BE).
(fr) XXX
(en) XXX
> Danco Movado… Esperanto voor Dans en Beweeg. Dat is ook het motto van onze vereniging.81

Dankon www.dankon.si

Daŭre
(ĉio = nl: voortdurend - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Daŭre estas la nomo de ekspozicio kiun organizis en 2018 de CC De Steiger kaj la 
servo NZ de la urbo Menen (BE). Ĝi centrigis tutmondan daŭripovon.
(nl) Daŭre is de naam van een tentoonstelling die in 2018 werd georganiseerd door CC De 
Steiger en de NZ-dienst van Stad Menen (BE). Ze plaatste mondiale duurzaamheid in het 
middelpunt.
(fr) Daŭre est le nom d'une exposition organisée en 2018 par CC De Steiger et le service 
NZ de la ville de Menen (BE). Elle a placé la durabilité mondiale au centre.
(en) Daŭre is the name of  an exhibition that was organized in 2018 by CC De Steiger and 
the NZ service of  the City of  Menen (BE). It placed global sustainability at the center.
> Daŭre = Esperanto voor aldoor, doorlopend, voortdurend.82

Decido www.decido.nl
80 www.damolegi.be
81 https://dancomovado.be
82 https://www.menen.be/agenda/e/daure/e6189dc4-cf47-41fa-8e04-dd41f53fdd7d
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Defio www.defio.nl
(defio = nl: uitdaging - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Informadikaj solvoj.
(nl) ICT-oplossingen.
(fr) Solutions informatiques.
(en) IT solutions.
> Het woord “Defio” is Esperanto voor “Uitdaging”. Esperanto is een in 1887 door Lejzer Zamenhof  
speciaal ontworpen, relatief  gemakkelijk te leren internationale kunsttaal om mensen uit verschillende 
culturen met elkaar te laten communiceren. Door de grote regelmatigheid en simpele grammatica is deze 
taal makkelijker te leren, dan welke taal ook. Deze taal zorgt ervoor, dat sprekers op gelijkwaardige voet 
met elkaar kunnen communiceren. Dat betekent voor jou als klant, dat we duidelijke taal spreken zonder 
(al te veel) vaktermen te gebruiken. We geven geen vage beloftes, maar maken duidelijke afspraken. Wij 
beantwoorden al jouw ICT-vragen en realiseren goede oplossingen hiervoor.83

Dentego www.dentego.fr
(dentego = nl: grote tand - fr : grosse dent - en: big tooth)
(eo) Dentego estas reto de malmultekostaj dentaj centroj.
(nl) Dentego is een netwerk van goedkope tandheelkundige centra.
(fr) Dentego est un réseau de centres dentaires low cost.
(en) Dentego is a network of  low cost dental centers.
> Dentego (“croc”, “grosse dent”, en espéranto) est un réseau de centres dentaires low cost fondé fin 2013 
par James Cohen et Raphaël Tapiero.84

Dentisto www.dentisto.co

Dentisto www.dentisto.cz

Dento www.optiphar.com/online-apotheek/mama-natura-dento

Dento+ www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento

Dento Art www.dentoart.nl

Dento-Lab www.dentoplus.be

Devanci www.devanci.nl
(devanci = nl: inhalen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Devanci estas familia kompanio fondita de Johan kaj Greetje Sipsma en 1991 kun la 
nomo Sipsma-Zwiep. De tie la kompanio kreskis en enlandan ekspedan kompanion kun tri 
ŝipoj. En 2010 la kompanio ricevis nomŝanĝon al vof  Devanci. Devanto B.V. establita post 
ekspansio per kvara ŝipo. Vof  Devanci kaj Devanto B.V. kunlaboras proksime.
83 https://www.lelanceur.fr/dentexia-que-vont-devenir-les-3-000-victimes/
84 https://www.lelanceur.fr/dentexia-que-vont-devenir-les-3-000-victimes/
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(nl) Devanci is een familiebedrijf  dat is opgericht door Johan en Greetje Sipsma in 1991 
met de naam Sipsma-Zwiep. Van daaruit is het bedrijf  uitgegroeid tot een binnenvaart-
onderneming met drie schepen. In 2010 kreeg het bedrijf  een naamsverandering naar 
vof  Devanci. In 2018 is Devanto B.V. opgericht na uitbreiding met een vierde schip. Vof  
Devanci en Devanto B.V. werken volledig samen.
(fr) Devanci est une entreprise familiale fondée par Johan et Greetje Sipsma en 1991 sous 
le nom de Sipsma-Zwiep. De là, l'entreprise est devenue une compagnie de navigation 
intérieure avec trois navires. En 2010, la société a changé de nom pour devenir vof  Devanci. 
Devanto B.V. établi après l'expansion avec un quatrième navire. Vof  Devanci et Devanto 
B.V. travailler ensemble complètement.
(en) Devanci is a family business that was founded by Johan and Greetje Sipsma in 1991 
with the name Sipsma-Zwiep. From there, the company has grown into an inland shipping 
company with three ships. In 2010 the company was given a name change to vof  Devanci. 
Devanto B.V. established after expansion with a fourth ship. Vof  Devanci and Devanto B.V. 
work together completely.
> Devanci is een samenstelling van de scheepsnamen: Desafio-Avance-Avanti, vertaald vanuit het 
Esperanto betekent Devanci inhalen.85

Dezertofloro www.dezertofloro.com

Dia Damo www.diadamo.be

Dialogo www.dialogo.be

Diferenci www.janssentrainingenadvies.nl/human-dynamics-diferenci
(diferenci = nl: verschillen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Janssen training en advies [Janssen-trejnado kaj konsilado] (JT&A) kompletigis la 
teorion pri Human Dynamics per avancaj komprenoj kaj aktualaj evoluoj kaj tradukis ĝin 
en ĉiutagan praktikon. Ili nomas sian trejnadon Diferenci.
(nl) Janssen training en advies (JT&A) heeft de theorie van Human Dynamics aangevuld 
met voortschrijdende inzichten en actuele ontwikkelingen én vertaald naar de praktijk van 
alledag. Ze noemen hun trainingen Diferenci.
(fr) Janssen training en advies [formation et conseils Janssen] (JT&A) ont complété la 
théorie de la dynamique humaine par des perspectives avancées et des développements 
actuels et l'ont traduite dans la pratique quotidienne. Ils appellent leur formation Diferenci.
(en) Janssen training and advice (JT&A) has supplemented the theory of  Human Dynamics 
with advancing insights and current developments and translated it into everyday practice. 
They call their training Diferenci.
> Het woord DIFERENCI is ontleend aan het Esperanto, een taal die ontwikkeld is om taal- en 
cultuurverschillen in de wereld te overbruggen. Het betekent letterlijk: verschillen.

Disko www.disko-cc.nl

85 https://devanci.nl/geschiedenis.html
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Disperanto www.disperanto.org
(eo) Disperanto estas universala komunikada protokolo por kontrolado de ekranoj. Ĉi tio 
kutimis dependi de provizantoj kun ĉiuj asociitaj trajtoj. Universala protokolo (malfermita 
normo) ŝajnas bela plano.
(nl) Disperanto is een universeel communicatie-protocol voor het aansturen van displays. 
Dit was voorheen leveranciersafhankelijk met alle eigenschappen van dien. Een universeel 
protocol (open standaard) lijkt een mooi plan.
(fr) Disperanto est un protocole de communication universel pour contrôler les écrans. 
Auparavant, cela dépendait du fournisseur avec toutes les fonctionnalités associées. Un 
protocole universel (standard ouvert) semble un bon plan.
(en) Disperanto is a universal communication protocol for controlling displays. This 
used to be supplier-dependent with all the associated features. A universal protocol (open 
standard) seems to be a good plan.
> Disperanto is een combinatie van de woorden display en Esperanto.”86

Dispono www.dispono.net/unternehmen

Diversas www.diversas.nl

Dividi www.hoogebeen.nl/dividi

Dokumento www.dokumento.nl

Dometo
(dometo = nl: huisje - fr : à traduire - en: to be translated)
(dentego = nl: grote tand - fr : grosse dent - en: big tooth)
(eo) Dometo estas la nomo de feria dometo sur Terschelling (NL).
(nl) Dometo is de naam van een chalet op Terschelling (NL).
(fr) Dometo est le nom d'un chalet à Terschelling (NL).
(en) Dometo is the name of  a chalet on Terschelling (NL).
> Wij hebben gekozen voor de naam “Dometo”. Deze naam betekent in het Esperanto, klein vakantiehuis.87

Dometo www.mekano.be/producten?category=5

Domo www.domomeubelen.be

Domo www.domo-elektro.be

Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo
www.kvs.be/nl/producties/domo-de-europa-historio-en-ekzilo
(Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo = Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap.

86 http://www.disperanto.org/downloads/Disperanto-extra-informatie.pdf
87 https://www.holland-vakantiehuis.nl/vakantiehuizen-waddeneilanden/terschelling/midsland-noord/
chalet/031570/
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(eo) En 2013, la unua internacia ekspozicio de Thomas Bellinck pri vivo en la iama Eŭropa 
Unio okazis ĉe la KVS en Bruselo (BE). La titolo: Domo de Eŭropa Historio kaj Ekzilo! 
En 2014 ĝi estis prezentita en Roterdamo. En somero de 2018 ĉi tiu ekspozicio ripetiĝis en 
Marsejlo (FR).
(nl) In 2013 vond in de KVS in Brussel (BE) de eerste internationale expo van Thomas 
Bellinck plaats over het leven in de voormalige Europese unie. De titel: Domo de Eŭropa 
Historio en Ekzilo! In 2014 werd ze ook voorgesteld in Rotterdam. In de zomer van 2018 is 
deze expo herhaald in Marseille (FR).
(fr) En 2013, la première exposition internationale de Thomas Bellinck sur la vie dans 
l'ancienne Union européenne a eu lieu au KVS de Bruxelles (BE). Le titre: Domo de Eŭropa 
Historio et Ekzilo! En 2014, elle a également été présentée à Rotterdam. À l'été 2018, cette 
expo s'est répétée à Marseille (FR).
(en) In 2013, the first international exhibition by Thomas Bellinck about life in the former 
European Union took place at the KVS in Brussels (BE). The title: Domo de Eŭropa 
Historio and Ekzilo! In 2014 she was also presented in Rotterdam. In the summer of  2018 
this exhibition was repeated in Marseille (FR).
> eo: Sandra Schweder, germana esperantisto siatempe vizitis la ekspozicion kaj parolis kun Thomas 
Bellick. Thomas ne parolis Esperanton, sed uzis Google Translate por traduki siajn tekstojn. Ne nur 
la titolo de la ekspozicio en Esperanto, ankaŭ ĉiuj tekstoj estis tradukitaj. Thomas surprize konstatis, 
ke lia ekspozicio allogis "verajn parolantojn de la lingvo"; antaŭe li supozis, ke ĉi tiuj ne plu ekzistus! 
Kompreneble estis tipaj eraroj de Google Translate en la tradukitaj tekstoj, sed ĝi estis tre interesa ekspozicio, 
kiu pensigis kaj estis pozitiva pri Esperanto kiel komuna lingvo por Eŭropo, kvankam tiu ideo nuntempe 
estas sufiĉe utopia.
> nl: Sandra Schweder, een Duitse esperantiste, heeft de tentoonstelling indertijd bezocht en heeft met 
Thomas Bellick gesproken. Thomas sprak geen Esperanto, maar heeft Google Translate gebruikt om 
zijn teksten te vertalen. Niet alleen de titel van de tentoonstelling was dus in het Esperanto, ook alle 
teksten waren vertaald. Thomas stelde met verbazing vast dat zijn tentoonstelling ‘echte sprekers van de 
taal’ aantrok; eerder ging hij ervan uit dat deze niet (meer) zouden bestaan! Uiteraard stonden er typische 
Google Translate-fouten in de vertaalde teksten, maar het was een heel interessante tentoonstelling die je deed 
nadenken en die ook positief  stond ten opzichte van het Esperanto als gemeenschappelijke taal voor Europa, 
ook al is dat idee momenteel eerder utopisch.
> fr: Sandra Schweder, une espérantiste allemande qui a visité l'exposition et a parlé avec Thomas Bellick. 
Thomas ne parlait pas l'espéranto, mais a utilisé Google Translate pour traduire ses textes. Non seulement 
le titre de l'exposition étaient affichés en espéranto, tous les textes ont également été traduits. Thomas a été 
surpris de constater que son exposition attirait "de vrais locuteurs de la langue"; il avait précédemment 
supposé que ceux-ci n'existeraient plus! Bien sûr, il y avait des erreurs typiques de Google Translate dans les 
textes traduits, mais c'était une exposition très intéressante qui était positive à propos de l'espéranto comme 
langue commune pour l'Europe, bien que cette idée soit maintenant assez utopique.
> en: Sandra Schweder, a German Esperantist who once visited the exhibition and spoke with Thomas 
Bellick. Thomas did not speak Esperanto, but used Google Translate to translate his texts. Not only the title 
of  the exhibition in Esperanto, all the texts had also been translated. Thomas was surprised to find that his 
exhibition attracted "true speakers of  the language"; he had previously assumed that these would no longer 
exist! Of  course, there were typical Google Translate errors in the translated texts, but it was a very interesting 
exposition that was positive about Esperanto as a common language for Europe, although this idea is now 
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quite utopian.

Domo De Refontiro www.domoderefontiro.be
(Domo De Refontiro = nl: huis van herbronning (ongeveer) - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Domo De Refontiro gvidas organizojn en sia transformo al estonta organizo kaj 
homoj orientita al homoj.
(nl) Domo De Refontiro begeleidt organisaties in hun transformatie naar een toekomst- en 
mensgerichte organisatie.
(fr) Domo De Refontiro guide les organisations dans leur transformation vers une 
organisation tournée vers l'avenir et orientée vers les personnes.
(en) Domo De Refontiro guides organizations in their transformation to a future-oriented 
and people-oriented organization.
> Domo De Refontiro, huis van herbronning in het Esperanto, begeleidt organisaties in hun transformatie naar 
een toekomst- en mensgerichte organisatie.88

Domoscio www.domoscio.com
(domo = nl: huis - fr: maison - en: house, scio = nl: kennis - fr: connaissance - en: knowledge).
(eo) Domoscio estas Edtech-ekfirmao specialigita pri Big Data kaj artefarita inteligenteco 
por lernado, kiu funkcias en Francio, Hispanio kaj Britio.
(nl) Domoscio is een Edtech-startup gespecialiseerd in Big Data en kunstmatige intelligentie 
voor leren die actief  is in Frankrijk, Spanje en het VK.
(fr) Domoscio est une startup Edtech spécialisée dans le Big Data et l'intelligence artificielle 
pour l'apprentissage qui opère en France, en Espagne et au Royaume-Uni.
(en) Domoscio is a Edtech startup specialized in Big Data and artificial intelligence for 
learning which operates in France, Spain and the UK.
(de) Domoscio ist ein Edtech-Startup, das auf  Big Data und künstliche Intelligenz für das 
Lernen spezialisiert ist und in Frankreich, Spanien und Großbritannien tätig ist.
> In Esperanto, Domoscio means “House of  Knowledge” and this name reveals much about the start-up’s 
commitment to inventing a new approach to Knowledge by transforming the learning process.89

Domo Togan www.domo-togan.be
(primavero = lente (lyrisch), somero = zomer, aŭtuno = herfst. fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Domo Togan estas gastejo el Bruges (BE). Ili uzas nomojn en Esperanto por siaj 
ĉambroj.
(nl) Domo Togan is een gastenverblijf  uit Brugge (BE). Ze gebruiken namen in het 
Esperanto voor hun kamers.
(fr) Domo Togan est une maison d'hôtes de Bruges (BE). Ils utilisent des noms en espéranto 
pour leurs chambres.
(en) Domo Togan is a guesthouse from Bruges (BE). They use names in Esperanto for 
their rooms.
> Héél fijn dat iemand dit gegeven in onze website opmerkt. Wij hebben bewust voor de namen in Esperanto 

88 http://www.donboscosdw.be/Downloads/Algemene%20info/Strategisch%20plan%20Don%20
Bosco%20SDW%2028dec2018.pdf
89 https://domoscio.com/domoscio-our-vision/
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gekozen omwille van de eeuwige taalkwestie in Belgie. Deze taal hoort aan niemand toe en is van iedereen. 
Niemand kan zich aangesproken of  uitgesloten voelen en er is ook niets van godsdienst mee gemoeid, vandaar 
vonden wij dit een ideale manier om onze kamers te benoemen en eveneens ons huis. De naam ToGan betekent 
ook voor niemand iets want het is een samenvoeging van de twee voornamen van onze kinderen. We willen gewoon 
kenbaar maken aan al onze klanten dat ze allen welkom zijn los van hun taal, nationaliteit, huidskleur of  
godsdienst, en dat kan Esperanto zeer goed verwoorden.90

Domo Vastgoed www.domovastgoed.be

Domo Vlaanderen www.domovlaanderen.be

Donaco www.donaco.es

Donaco www.donaco.co

Doni www.stichtingdoni.nl
(doni = nl: geven - fr : donner - en: to give)
(eo) Doni-Fondaĵo strebas, per la rimedoj disponigitaj, helpi infanojn kaj iliajn familiojn en 
malavantaĝaj lokoj, laŭ kio ajn necesas. Ĝi fokusiĝas ĉefe al la 20 malplej evoluintaj landoj 
en la mondo, te al la 20 plej malaltaj landoj laŭ la Homa Disvolva Indekso de la Unuiĝintaj 
Nacioj.
(nl) Stichting Doni streeft er naar, met de middelen die zij heeft, de kinderen en hun 
families in kansarme(re) gebieden te helpen, op welke wijze ook noodzakelijk. Zij richt 
zich in eerste instantie op de 20 minst ontwikkelde landen ter wereld, dat wil zeggen de 20 
laagstgeplaatste landen volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties.
(fr) La Fondation Doni s'efforce, avec les ressources dont elle dispose, d'aider les enfants et 
leurs familles dans les zones défavorisées, de toutes les manières nécessaires. Il se concentre 
principalement sur les 20 pays les moins avancés du monde, c'est-à-dire les 20 pays les 
moins bien classés selon l'indice de développement humain des Nations Unies.
(en) Doni Foundation strives, with the resources it has, to help the children and their 
families in disadvantaged areas, in whatever way necessary. It focuses primarily on the 20 
least developed countries in the world, ie the 20 lowest-ranking countries according to the 
Human Development Index of  the United Nations.
> De naam Doni is niet zomaar gekozen, het is afkomstig uit het Esperanto (iemand die hoopt) en betekent 
“Geven, overhandigen”. Precies hetgeen Doni persoonlijk doet! De internationale taal Esperanto is speciaal 
ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te kunnen laten communiceren. Het Esperanto 
behoort niet toe aan een bepaald land of  volk. Het doel is juist dat men met elkaar kan spreken op een voet 
van gelijkheid, aangezien het voor ieder een aangeleerde taal is. Het Esperanto vervult dus een brugfunctie 
tussen verschillende culturen. En juist dat streeft Doni ook na!91

Dono.be www.dono.be
> Pierre-Henry Bastin heeft me het volgende laten weten: “De naam Dono is niet specifiek gekozen omwille van 

90 Respondo per retpoŝto de Veerle Lietaert kaj Hans Van Hollebeke al Yves Nevelsteen 20180205
91 http://stichtingdoni.nl/
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zijn betekenis in het Esperanto. Wel is de naam gekozen omdat hij eenvoudig is en in meerdere talen sterk gelinkt 
is met geven en schenken.”

Dormi www.tinyurl.com/dormi-be

Dormi www.download.cnet.com/Dormi-Baby-
Monitor/3000-2132_4-76090799.html

Dorsoo www.dorsoo.be
> Paul Van Raemdonck, de zaakvoerder van Dorsoo, schreef me het volgende: “Onze naam is zeker 
niet moedwillig op het Esperanto gebaseerd, wat trouwens een prachtig concept is. Eerder dan nog op het 
Latijn (Dorsum). Het is herkenbaar voor kinesitherapeuten en mensen die iets in de rugsector doen”.

Drumo www.drumo.nl

Dubo 
Er zijn verschillende bedrijven in de Benelux die een naam hebben waar ‘dubo’ in 
voorkomt: Dubo bvba, Dubostyle, Dubo Limburg,.... Het is echter twijfelachtig dat deze 
namen geïnspireerd zijn op het Esperanto, gezien de betekenis van het woord in deze 
taal :-)

Dudoka www.dudoka.be
(aŭdaco = nl: durf, lef  - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXX
(nl) Netwerk van coaches uit Heverlee (BE)
(fr) XXX
(en) XXX
> In de naam en in het logo zit het getal 20 verborgen. Dudoka komt van het Esperanto-woord “dudeka” 
en betekent “20ste”. En het aantal streepjes in het logo is niet toevallig twintig.92

Duno www.manege-duno.nl

Duno www.mgv-duno.nl

Edukado www.edukado.be
(edukado = nl: opvoeding - fr : éducation - en: education)
(eo) La volontula organizo Edukado el Haren (BE) subtenas kaj gvidas grupojn de studentoj 
de supera edukado por realigi solidarecan projekton en la Sudo. En unu jaro, la studenta 
teamo ellaboros konstruprojekton plene, temigante provizi edukadon, kaj poste vojaĝos al 
la lando en demando dum du monatoj por efektivigi ĝin.
(nl) De vrijwilligersorganisatie Edukado uit Haren (BE) ondersteunt en begeleidt groepen 
studenten uit het hoger onderwijs bij het realiseren van een solidariteitsproject in het 
Zuiden. In een jaar tijd werkt het studententeam een bouwproject volledig uit waarbij de 
92 https://dudoka.be/category/weetjes/
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focus ligt op het verschaffen van onderwijs, en reist dan twee maanden naar het land in 
kwestie om het uit te voeren. 
(fr) L'organisation bénévole Edukado de Haren (BE) soutient et guide des groupes 
d'étudiants de l'enseignement supérieur dans la réalisation d'un projet de solidarité dans 
le Sud. Dans un an, l'équipe d'étudiants élaborera un projet de construction dans son 
intégralité, axé sur la fourniture de l'éducation, puis se rendra dans le pays en question 
pendant deux mois pour le mettre en œuvre.
(en) The volunteer organization Edukado from Haren (BE) supports and guides groups of  
students from higher education in realizing a solidarity project in the South. In a year, the 
student team will work out a construction project with the focus on providing education, 
then travel to the country in question for two months to implement it.
(de) Die Freiwilligenorganisation Edukado aus Haren (BE) unterstützt und begleitet 
Hochschulstudentengruppen bei der Realisierung eines Solidaritätsprojekts im Süden. 
In einem Jahr wird das Schülerteam ein Bauvorhaben mit dem Schwerpunkt Bildung 
vollständig erarbeiten und dann für zwei Monate in das betreffende Land reisen, um es 
umzusetzen.
> Ondertussen ligt de focus van de organisatie op het verschaffen van onderwijs en het team kiest dan ook 
dikwijls voor het bouwen van klaslokalen. Daarom kozen we ook voor de naam Edukado, wat in het 
Esperanto ‘onderwijs’ betekent.93

Edukisto David www.tinyurl.com/edukistodavid
(edukisto = nl: professioneel opvoeder - fr : éducateur - en: educator)
(eo) Praktiko de David Demoulin el Arquennes (BE). Trejnado kaj psikologia gvido.
(nl) Praktijk van David Demoulin uit Arquennes (BE). Coaching en psychologische 
begeleiding.
(fr) Pratique de David Demoulin d'Arquennes (BE). Coaching et accompagnement 
psychologique.
(en) Practice of  David Demoulin from Arquennes (BE). Coaching and psychological 
guidance.
(de) XXXX
> Pourquoi ce nom ? Car cela signifie Educateur David en esperanto. L’idée de base de l’espéranto est de faciliter 
la communication qui est une partie essentielle de l’intercompréhension, et si la communication a lieu dans une 
langue neutre, cela peut renforcer le sentiment qu’on se « rencontre » à conditions égales et avec respect l’un pour 
l’autre. Ce qui est exactement la vision que je me fais de mon métier. Mieux comprendre l’autre ou soi-même !94

Efika www.efika.be
(efika = nl: efficiënt - fr : éficace - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Efika uit Deurne (BE) is een coöperatief  ingenieursbureau dat gebouwpatrimonium 
duurzamer wil maken. 
(fr) XXXX
(en) XXXX

93 http://www.vubtoday.be/nl/content/met-edukado-klaslokalen-bouwen-burkina-faso
94 https://edukistodavid.wixsite.com/edukistodavid
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(de) XXXX
> Efika – Esperanto voor effectief  en efficiënt.95

Egalpezo www.egalpezo.nl
(egalpezo = nl: balans, evenwicht - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Massagepraktijk in Breda (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het woord Egalpezo komt uit de universele taal Esperanto en betekent balans.

Ekologio www.ekologio.be

Ekolok www.facebook.com/ekolok.org
(ekologia loko = nl: ecologische plek- fr: endroit écologique - en: to be translated)
(eo) Unue "Ekolok" estas socia reto, per Fejsbuka paĝo, kiu komenciĝis per projekto pagita 
de la "Kolibroj" (les Colibris, de Pierre Rabhi.) Ĝi celas rilatigi homojn, kiuj deziras kunloĝi 
aŭ kunkonstrui aŭ kunvivi laŭ principoj de malkreskado. Due "Eko!", ĝi estas internacia 
organizaĵo kun volontuloj, kiuj helpas rifuĝintojn en la rifuĝkampo Moria, sur la insulo 
Lesbos supervivi kreante vivnecesajn objektojn per simplaj alpropriĝeblaj teĥnikoj.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kreita de Marjolaine Bert, filino de esperantistino Françoise Noireau.

E-Komerco www.e-komerco.be

Eksuna www.eksuna.net
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) EKSUNA® est une association internationale à but non lucratif, qui veut provoquer 
dans les organisations et chez les citoyens une démarche active fondée sur la diversité des 
points de vue.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Le nom d’EKSUNA® est un mot « construit » avec la langue internationale Espéranto.
Il est composé de : 
• un préfixe EK qui évoque la soudaineté d’une action commençante  
• une racine SUN qui signifie soleil 
• un A final pour signifier que le mot est un adjectif.
EKSUNA® n’est pas traduisible littéralement, il exprime l’idée d’ensoleillement soudain, de quelque chose 
95 https://www.efika.be/
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qui commence à apparaître sous le soleil. Cet adjectif  illustre bien l’esprit et le message d’espoir porté par 
EKSUNA®.96

Ekvidi www.ekvidi.net
(ekvidi = nl: te vertalen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ekvidi heißt auf  esperanto etwas zu erspähen und begibt sich auf  eine selbstmächtige Entdeckungsreise 
nach sinnhaften Momenten, Ideen, Dingen, Erlebnissen und Menschen. In Berlin. Von unterwegs.97

Ekvilibro www.praktijk-ekvilibro.nl
(ekvilibro = nl: evenwicht - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Coaching- en counsellingpraktijk van Yok Lin Song in Capelle aan den IJssel (NL). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ekvilibro betekent evenwicht of  balans in het Esperanto. Esperanto is een nieuwe taal ontstaan in de 
vorige eeuw gebaseerd op het samenvoegen van verschillende talen uit de wereld tot één taal. De keuze voor deze 
naam is, dat we allen wereldburgers zijn en het mooi zou zijn elkaar zo veel mogelijk te kunnen verstaan, 
begrijpen en respecteren. Maar ook constructief  met elkaar om te gaan ongeacht culturele achtergrond, ras 
en sekse. We zijn allemaal mensen die verlangen naar vrede, harmonie en naar het vervullen van onze 
basisbehoeften. Als dit het geval is, ben je in balans en in je kracht. Vanuit kracht kan je mee bepalen en 
creatief  bezig zijn, hetgeen vervullend is.98

Elano www.eethuis-elano.be 

Elasta www.elasta.be

Elasto www.elasto.de

Elefanto www.elefanto.lu

Elefanto www.elefanto.com

Elefanto www.alhyco.be/zuigwagens/elefanto/

Elefanto www.cieelefanto.com

96 https://eksuna.net/Qu-est-ce-que-cela-veut-dire
97 http://www.ekvidi.net/ekvidi/
98 https://www.praktijk-ekvilibro.nl/
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Elefanto www.ieger.com/elefanto-eger.html

Elefanto www.fb.com/elefantoobuwie

Elekti www.elekti.be

Elfeko www.elfeko.pl

Elkore www.bloggen.be/elkore
(ekvilibro = nl: evenwicht - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Elkore is een vereniging uit Bree (BE) die geestverwante mensen wil samenbrengen. 
Ze doen o.a. aan yoga, meditatie, ontspanningsmassage en organiseren natuurexploraties.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Elkore, wat ‘van harte’ betekent in het Esperanto.99

Elstara www.elstara.nl
(elstara = nl: uitmuntend - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Reclame- en marketingbedrijf  uit Bourtange (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> 'Outstanding' of  'Different'' zijn vertalingen voor het woord Elstara uit het Esperanto. Wij doen dingen 
namelijk net net even anders dan anderen.100101

Energio www.energio.be

Energio www.energio.online

Energio www.energio.fr

Energio Fenêtres www.energio-fenetres.com

Enigmo www.enigmo.be
(enigmo = nl: puzzel, raadsel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Enigmo Career Management werd opgericht in 2018 door Ingeborg van 
Germeersch uit Gent (BE), een juriste met 20 jaar ervaring in de HR consultancy 

99 http://www.bloggen.be/elkore/
100 http://www.findglocal.com/NL/Bourtange/209349112427642/Elstara
101 https://www.facebook.com/pg/Elstara.Websites.Reclame.Design/about/?ref=page_internal
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wereld en 16 jaar ervaring in outplacementbegeleidingen en alle vormen van individuele 
loopbaan-begeleiding. Iedereen die professioneel actief  is, kan op een bepaald moment 
in de loopbaan raad gebruiken van een career coach/specialist.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Enigmo = Esperanto voor “Enigma “puzzel, raadsel”102

Ensemblo www.selma.ai
(ensemblo = nl: ensemble - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Ensemblo is het bedrijfje van Pieter Strouven en Samuel Van den Bergh uit 
Antwerpen (BE). Met Machine Learning Algoritmes willen ze het omni-channelverhaal 
van bedrijven verbeteren. Via workshops leren ze hoe bedrijven data capteren en waarvoor 
ze die gebruiken. Vervolgens ontwikkelen ze een prototype dat het datagebruik slimmer, 
efficiënter en effectiever maakt. Een van hun belangrijkste producten is Selma, een Self  
Learning Marketing Assistent.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De bedrijfsnaam werd ‘Ensemblo’. Behalve uitermate moeilijk te spellen aan te telefoon, betekent het ook 
iets slims in het Esperanto.103

Entuziasmo www.entuziasmo.eu

Epidemio www.epidemio.info

Epidemio https://epidemio.wiv-isp.be

Epikuro www.epikuro.be

Eskapop www.geraldinerod.com/eskapop
(eskapi = nl: ontsnappen - fr : échapper - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Court métrage, réalisé en collaboration avec l’École de Cologne (Allemagne) du film.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ils fuient le monde, d’où le nom Eskapop, qui signifie en Esperanto « La Fuite »104

Espérantoche www.chevres-a-pull.be
102 https://www.linkedin.com/company/enigmo-careermanagement/
103 https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/software-die-marketeers-echt-slimmer-en-beter-
maakt
104 http://science-fiction-fantastique.com/article-eskapop-geraldine-rod-lionel-rupp-107959481.html
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(eo) XXXX
(nl) La Fée Eric is een komisch spektakel voor scholen van Chambellan Productions 
uit Court-Saint-Étienne (BE). Het is een verhaal dat de vergezochte communautaire 
problemen van de taalgemeenschappen in België aanklaagt. Het spektakel vindt plaats in 
de middeleeuwen, in de tijd van ridders en kastelen, in het kleine koninkrijk Giacomo I.  
In dit land worden twee talen gesproken: François en Espérantoche.
(fr) La Fée Eric est un spectacle comique pour les écoles des Chambellan Productions de 
Court-Saint-Étienne (BE). Cette histoire étonnante et pleine de rebondissements est une 
transposition médiévale et pour le moins farfelue des tracas communautaires de Belgique. 
On y retrouve sept personnages truculents, savoureux et sympathiques, interprétant une 
douzaine de chanson décalées.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Espérantoche est une déformation du mot ‘Esperanto’. ‘Esperanto’ signifie ‘Espoir’ dans cette langue.”105

Esperas www.esperas.be
(esperas = nl: hopen - fr : espérer- en: to hope)
(eo) XXXX
(nl) Esperas wil het perspectief  van de vrouw in een conflictgebied meer forum en 
bereik geven. Via een netwerk van partners met banden met vrouwen in verschillende 
conflictregio’s willen ze individuele of  verenigde burgers de weg naar hun stem helpen 
vinden. Ze zijn contactpunt voor de pers en treden proactief  op om actuele gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in conflict aan te grijpen om een andere stem te laten klinken in de 
verslaggeving en het publiek debat. Esperas is een samenwerkingsverband tussen Moeders 
voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Esperas (esperanto voor hoop) is een samenwerkingsverband tussen Moeders voor Vrede, Mama Kivu 
en Make Mothers Matter.106

Espero www.obc-espero.be
(espero = nl: hoop- fr : espoir - en: hope)
(eo) XXXX
(nl) Espero is een kleinschalig therapeutisch centrum in Haren (BE) voor ongeveer 20 
kinderen. Ze kunnen hier terecht als thuis samenleven niet meer mogelijk is. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Espero verwijst naar het Esperanto voor ‘hoop’. Esperanto kozen we omdat we gezinnen uit alle culturen willen 
betrekken. Hoop spreekt voor zich. We hopen dat de samenwerking met ons een gezin en een jongere terug hoop kan 
geven, terug een beeld van en goesting in een gezamenlijke toekomst.107

105 http://www.chevres-a-pull.be/blog/?page_id=95
106 https://www.esperas.be/over-esperas
107 https://www.kerknet.be/sint-franciscus/artikel/espero-haren
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Espero www.createursdedesserts.be

Espero www.espero.nl

Espero Rescue Dogs www.espero-rescuedogs.be
(espero = nl: hoop- fr : espoir - en: hope)
(eo) XXXX
(nl) Espero Rescue Dogs is een vzw uit Genk (BE), die zich inzet voor het opsporen van 
vermiste personen in België en in het buitenland. Hun missie is om aan iedere officiële 
instantie die hierom vraagt vrijwillige hulp te bieden bij het opsporen van vermiste personen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Espero komt uit het Esperanto en staat voor ‘hoop’, datgene wat we willen betekenen voor 
familie en vrienden van vermiste personen.108

Esploro www.esploro-projects.com

Esprimlibero www.zeelandnet.nl/weblog/libero

Estas www.depatiovzw.be
(estas = nl: zijn - fr : être - en: to be)
(eo) XXXX
(nl) Binnen De Patio vzw werd recent een nieuwe leefgroep voor 10 niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen opgericht, genaamd Estas. De leefgroep is gehuisvest in een 
vleugel van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Estas betekent in het Esperanto zowel ‘ik ben’, ‘jij bent’ als ‘wij zijn’ en in het Spaans ‘je bent er’. De 
naam staat daarmee ook symbool voor de visie van het project: ‘er zijn op deze wereld en er ook mogen zijn’, 
op een onvoorwaardelijke manier. Het doel van het verblijf  en de begeleiding is de jongere ‘in te bedden in’ 
en ‘te verbinden met’ onze samenleving en cultuur.109

Estonteco www.bundeslager.pfadfinden.de
(estonteco = nl: toekomst - fr : futur - en: future)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Every four years members of  BdP (German Association of  Guides and Scouts) are 
invited to gather at their National Jamboree, the so-called "Bundeslager" or "BuLa" for 

108 http://www.espero-rescuedogs.be/
109 http://www.depatiovzw.be/nl/onze_afdelingen/estas-204.html
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short. 5000 participants and around 500 Scouts and Guides from all over the world will 
come together to build a large tent city, and to experience our shared Scouting and Guiding 
spirit. The name of  the German National Jamboree that took place in Großzerlang in 
August 2017, was Estonteco.
(de) XXXX
> Das heißt Herzlich Willkommen in der Kunstsprache Esperanto! Um mehr davon zu lernen, kannst du den 
Jahreskalender aus pfade 03/2016 nutzen.110

Eterna www.eterna.be

Etika www.etika.lu

Etika Mondo
(etika = nl: ethisch - fr: éthique- en: ethical & mondo = nl: wereld - fr : monde - en: world)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Etika Mondo, significa en esperanto Un Mundo Ético, está formada por una comunidad internacional 
de programadores que trabaja con los principios del Open Source: comparte los códigos para que quien esté 
interesado pueda modificarlos y ayudar al progreso colectivo.111

Etiko www.etiko.nl

Etno www.etnoconsulting.be

Euro www.tinyurl.com/euro-geschiedenis
(eo) XXXX
(nl) Dat we vandaag over de euro spreken wanneer we het over de Europese eenheidsmunt 
hebben, hebben we te danken aan de Belg Germain Pirlot. Op 4 augustus 1995 schreef  
Germain Pirlot, een Belgische leraar van het Esperanto, Frans en geschiedenis, een brief  aan 
Jacques Santer, voorzitter van de Europese Commissie, om een naam voor de toekomstige 
eenheidsmunt voor te stellen: de euro. Enkele maanden later werd tijdens de Europese 
Top van Madrid van 15 en 16 december 1995 beslist de naam van “ECU” naar “euro” 
te veranderen, weliswaar zonder de oorsprong van de naam toe te lichten. Ze zou dus te 
danken zijn aan een Belgische leraar van het Esperanto, een bij uitstek universele taal.112

(fr) Le fait que nous parlions aujourd'hui de l'euro lorsque nous parlons de la monnaie 
unique européenne est dû au Belge Germain Pirlot. Le 4 août 1995, Germain Pirlot, 
professeur belge d'espéranto, de français et d'histoire, a écrit une lettre à Jacques Santer, 
président de la Commission européenne, pour proposer un nom pour la future monnaie 
110 http://www.pfa.de/wp-content/uploads/BdP_Pfade_04_2016_web.pdf  (paĝo 3)
111 https://puntadelestealdia.com/noticias/internacionales/un-mapa-etico-del-mundo/
112 www.nbbmuseum.be/nl/2015/09/belgiums-founding-fathers-of-europe.htm
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unique: l'euro. Quelques mois plus tard, lors du sommet européen de Madrid des 15 et 
16 décembre 1995, il a été décidé de changer le nom de "ECU" en "euro", sans toutefois 
expliquer l'origine du nom. Elle serait donc due à un professeur d'espéranto belge, langue 
par excellence universelle.
(en) XXXX
(de) XXXXs

Europo Floor www.glimakra.com/en/product/europo-floor

Evento www.renater.fr/fr/Evento

Evento www.wordpress.org/themes/evento

Eventoplena www.eventoplena.de
(eventoplena = nl: vol evenementen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Multimediabedrijfje van Jörg Wunram uit Hamburg (DE)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Esperanto: "erlebnisreich, ereignisreich, voller Erlebnisse"113

Evoluo www.evoluo.be
(evoluo = nl: evolutie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Coaches uit Burdinne (BE). Zij organiseren bijeenkomsten die bijdragen aan de ont-
wikkeling van degenen die eraan deelnemen... en hun organisatie.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Evoluo… Développement, en Esperanto.114

Fabelara www.fabelara.com
(fabelo = nl: verhaaltje - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Märchenerzählerin.
> "Fabelara" heisst auf   Esperanto "Märchenerzählerin". Die Sprache Esperanto war für die ganze Welt 
und alle Menschen gedacht. Die Märchen sind in der ganzen Welt zuhause.  Und sie berühren die Seele 
eines jeden Menschen...115

113 http://www.eventoplena.de/
114 http://evoluo.be/il-etait-une-fois-evoluo/
115 http://www.fabelara.com/
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Fabela rozo www.fabela-rozo.com

Fabriko www.shak-shuka.com/en/brand/fabriko

Facila www.varinova.nl/intermezzo

Facila www.entrya.be

Fama www.fama.be

Familio www.voka.be/activiteiten/familio
> Familio is gekozen omdat het klinkt als ‘familie’ en aansluit bij onze andere merknamen die ook 
meestal eindigen op o: Plato, Bryo, Transitio, Accelero. Er is dus absoluut geen bewuste link met of  
keuze voor Esperanto. Meer nog: de meeste merken worden precies zodanig gekozen dat ze wel verwijzen 
naar iets, maar geen specifieke betekenis hebben in een officieel erkende taal, zodat ze als merk beschermd 
kunnen worden. Van zodra een merknaam een betekenis heeft, kan deze immers niet meer beschermd 
worden omdat hij deel uitmaakt van de algemene taal.

Faro is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.  
(faro = daad, handeling. www.faro.be

Fajro www.fajro.nl

Farbo www.farbo.be logo
(farbo = nl: verf  - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Farbo uit Izegem (BE) is o.a. gespecialiseerd in mobiel lakken van bestaande poorten, 
ramen en deuren.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Farbo hebben wij inderdaad gekozen én omdat het verf  betekent in Esperanto én omdat het maar 2 
lettergrepen heeft (makkelijk te onthouden) én omdat farbo.be nog vrij was.116

Favora www.favora-eerde.nl
(favora = nl: favoriete - fr : favoris - en: favourite)
(eo) XXXX
(nl) Wellnesscamping Favora in Eerde (NL) is een kleine camping die zich onderscheid van 
reguliere campings door de aanwezigheid van twee sauna’s, een hot-tub, afkoelfaciliteiten, een 
buitendouche, een kruidenbad, een ligweide en een knusse rustruimte.
(fr) XXXX
(en) XXXX
116 Dieter Spriet, de zaakvoerder van Farbo, heeft dit via e-mail bevestigd aan Yves Nevelsteen op 2/2/18
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(de) XXXX
> Esperanto voor ‘aangename verblijfplaats’117

Feino blanka http://feinoblanka.auteursblog.nl
(feino blanka = nl: witte fee - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Feino blanka is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster Joke Wams. Haar eerste 
boek, Moed van het hart, verscheen in januari 2018.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ik heb bewust een Esperanto naam gekozen, omdat het de bijnaam is die mijn partner Jan me heeft gegeven. 
Vanwege mijn witte haar. En omdat ik mezelf  al jaren Witte Heks noemde. Maar dat vond Jan niet zo 
vriendelijk klinken. Waarom ik in Moed van het hart Esperanto heb gekozen? Dat was een ingeving die heel 
goed voelde. Ik leer Esperanto, mijn partner is al ruim 30 jaar esperantist, dus lag het eigenlijk voor de hand.118

Feliĉo www.facebook.com/Felico6MAO
(felicxo = nl: geluk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Feliĉo was een mini-onderneming uit Schoten (BE). Het was de onderneming van de 
leerlingen van 6MAO (Sint-Cordula Instituut). Hun product is een ‘potje vol geluk’, letterlijk 
een potje gevuld met spreuken, raadsels, tips voor een gezonde levensstijl enz. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

Fenestro www.fenestro.fr

Fenestro www.fenestro.nl

Fenikso www.fenikso.fr

Fenomena Popo Orkestro www.dolfijntjes.be
(fenomena poporkestro = nl: fenomenaal poporkest - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De Dolfijntjes is een Belgische band rond Wim Opbrouck en Wim Willaert. De band 
is ontstaan in 1991. In 2013 gebruikten ze een tijdje de naam Fenomena Popo Orkestro.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
Geert Decock van De Dolfijntjes heeft me via e-mail bevestigd dat ze deze naam in 2013 hebben 
gebruikt: “We vonden het vooral heel mooi klinken en perfect passen bij De Dolfijntjes. In 

117 http://www.favora-eerde.nl/over-favora
118 Dit heeft Joke Wams via e-mail laten weten aan Yves Nevelsteen op 6/2/2018
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onze jongere jaren kwamen we met een aantal Dolfijntjes al eens bij het Sint-Pietershof  over 
de vloer (nvdr: zie Naturhejmo) en zo ook in contact met Esperanto. Zo stond daar ‘necesejo’ 
op de deur van het kleinste kamertje. De omschrijving Fenomena Popo Orkestro zal in de 
toekomst ongetwijfeld nog wel eens gebruikt worden.”

Fera www.handyhome.be/nl/winkels/fera-dhz-bvba

Ferio http://ferio.reisaanbod.nl
(ferio = nl: vakantie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Het Nederlandse Ferio is 20 jaar geleden gestart als aanbieder van vliegvakanties en 
heeft sinds dit jaar ook autovakanties in haar assortiment. De vliegvakanties gaan veelal naar 
zonnige bestemmingen rond de Middellandse Zee, terwijl de autovakanties bestemmingen 
dichterbij hebben.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Ferio komt uit de internationale taal Esperanto en betekent letterlijk ‘vakantie’.119

La Ferio www.laferio.com

Fero www.fero.be

Fero nv www.feronv.be

Festema www.festema.at

Festi www.festi.be

Festo www.gamebrewer.com/games/festo

Festo www.manifesto-hoorn.nl

Festo www.debanier.be/inspiratie/post/festo

Festo de Koloroj www.out.be/fr/evenements/230535/wereldfeest-
festo-de-koloroj

Fidinda www.fidinda.es

Fidinda www.fidinda.nl

Fidomo www.fidomo.de
119 http://ferio.reisaanbod.nl/
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Fiera www.fiera.be
> Fiera means “the better fair” in Italian and refers to our magical location: The magical Schippersbeurs and 
Handelsbeurs in Antwerp. But it also means proud. We are proud to welcome our guests for a unique experience: 
we take them on a journey thanks to our honest cuisine with influences from all over the world, a cosmopolitan 
decor and atmospheric music.

Fikoland www.fikoland.com.pl

Filino www.pmooe.at/unser-angebot/arbeit/filino-berufskleidung

Film Fest Gent www.filmfestival.be

Filozofio 
http://levenskunstlier.wixsite.com/lk-lier/filozofio-leesgroep
(filozofio = nl: filosofie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Filozofio is de naam van een leesgroep van Levenskunst Lier (BE). Het opzet is dat iedereen 
het boek leest en ze daarna samenkomen om het boek te bespreken. Ze gebruiken het boek als 
inspiratiebron voor een filosofisch gesprek.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Hugo Janssens van de leesgroep heeft me het volgende laten weten: We hebben inderdaad de naam 
‘Filozofio’ uit het Esperanto. Ik kwam op het idee omdat één van de regelmatige bezoekers aan onze 
activiteiten Esperanto spreekt.

Fivaro www.fivaro.nl

Flago Vlagkunst www.flago.be
(flago = nl: vlag - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Flago is een vzw uit Haaltert (BE) die door een samenspel van muziek, vloeiende bewegingen 
en kleurrijke vlaggen sfeer brengt op alle denkbare evenementen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Flago is de vertaling voor ‘vlag’ uit het Esperanto, de aangewezen taal om zowel de groepsnaam als 
de doelstelling van Flago te vertalen: een grensoverschrijdend vlaggenspektakel, los van elke politieke of  
religieuze overtuiging, los van elke rang of  stand.”120

Flandra Transgreso www.tinyurl.com/transgreso
Flandra Transgreso is de tweede opname van de Vlaming Linus Vandewolken, uitgebracht 
120 http://www.haaltert.be/gidsendetail.aspx?id=1159
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in augustus 2016. (flandra transgreso = Vlaamse transgressie (een periode waarin de invloed van de 
zee in een kustgebied toeneemt). McCloud Zicmuse van uitgeverij Hôtel Rustique heeft me het 
volgende geschreven: “Ik bevestig dat de heer Vandewolken de naam ‘Flandra Transgreso’ 
koos voor zijn betekenis in het Esperanto. Het heeft voor hem een dubbele betekenis. Het 
is een verwijzing naar een prehistorische, geologische gebeurtenis en een meer persoonlijke 
interpretatie. Hij wilde een gevoel van depressie uiten dat hij voelde tijdens de opname van 
zijn album (sommige stukken houden verband met het feit dat hij een vriend verloor bij de 
aanslagen in Brussel) en hij vond ook dat het politieke klimaat een beetje somber werd, een 
‘overtreding’ van zijn leven in Vlaanderen. Hij deed onderzoek aan de basis van een poëtisch 
idee dat Vlaanderen (en in het verlengde ook België) overstroomd zou worden, samen met 
zijn verdriet. In zijn onderzoek vond hij het idee van een Vlaamse transgressie, maar aangezien 
de heer Vandewolken nogal neerlandofiel is, vond hij die ‘Duinkerkiaanse transgressie’ in zijn 
onderzoek in het Nederlands. Dus ging hij verder in zijn onderzoek en gaf  hij de voorkeur aan 
de naam in het Esperanto (omdat de basis van Esperanto nog steeds hoop is, niet?).”

Flegado www.flegado.be
(flegado = nl: verpleging, verzorging - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Flegado biedt in Puurs (BE) o.a. individuele woon- en dagondersteuning aan voor 
volwassenen met een beperking.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Flegado is niet toevallig de naam van onze afdeling Zorg. Het betekent namelijk ‘Zorg’ in het Esperanto.121

Flori www.biofresh.be
(flori = nl: floreren, bloeien - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Biofresh uit Gavere (BE) is verdeler van biologische droogwaren, verswaren en diep-
vrieswaren aan biowinkels, restaurants en catering. Het herwerkte in 2018 hun volledige sappen-
assortiment. Alle referenties onder de merken Biofresh, 2BIO en Eos verdwenen en werden 
allemaal vervangen door het merk Flori.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Flori betekent ‘bloesem’ in het Esperanto.122

Flori Opvoedadvies www.floriopvoedadvies.nl
(flori = nl: floreren, bloeien - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Bij Flori kun je terecht met vragen over de opvoeding van je kind(eren). Het is de 
praktijk van Manon Burger. Ze is actief  in de regio Liemers-Arnhem-Nijmegen (NL). 
121 https://www.flegado.be/historiek/
122 http://www.biofresh.be/index.php?id=39&tx_news_pi1%5Bnews%5D=109&cHash=7f3b17025fb-
de934e034e2612c80d747
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(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Flori heb ik gekozen, omdat het in het Esperanto: opbloeien betekent. En dat is wat ik wil 
bereiken in gezinnen; gezinnen die opbloeien en het weer gezellig en fijn met elkaar hebben.123

Fluanta Energio www.fluanta-energio.com
(fluanta energio = nl: stromende energie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Spirituele “tweelingzielpraktijk” uit Nederlands Limburg. Ze verzorgen energiemassage, 
energiehealing en meer om u te helpen uw energie in balans te brengen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Fluanta Energio betekent "stromende energie". Voor ons betekent het Universele Energie die wij mogen 
doorgeven voor o.a. energiemassage, energiehealing en meer om u te helpen uw energie in balans te brengen.124

Fluido www.fluidogroup.com

Fokuso www.fokuso.nl
(fokuso = nl: focus - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Coaching en training.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Fokuso is de vertaling uit het Esperanto voor het woord focus. Het mooie van de Esperanto taal is dat 
het speciaal is ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Het 
belangrijkste doel van het Esperanto is het vervullen van een brugfunctie tussen verschillende culturen. 
Fokuso wil een brugfunctie vervullen tussen de vragen die je hebt en de antwoorden die daar bij horen.125

Folio www.foliotijdschriften.be

Fontano www.optiflor.nl/nl/product/fontano

Fontoplumo www.fontoplumo.nl

FontoXML www.fontoxml.com

Fonto Nova www.deoever.be
(fonto nova = nl: nieuwe bron - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
123 https://www.floriopvoedadvies.nl/Wie-is-Flori/
124 http://www.fluanta-energio.com/Fluanta-Energio/
125 https://fokuso.nl/#work
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(nl) Fonto Nova biedt in Genk (BE) opvang en begeleiding aan niet-begeleide buitenlandse 
minderjarigen. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Fonto Nova is Esperanto en betekent letterlijk ‘nieuwe bron’. De anders klinkende naam verwijst in de 
eerste plaats naar de herkomst van onze doelgroep: jongeren afkomstig uit verre landen. Tegelijk staat de 
naam symbool voor de nieuwe groeikansen die we onze jongeren willen geven, om zich te ontwikkelen tot 
betrouwbare en zelfstandige personen.”126

Forta www.forta.be

FortaGroep www.fortagroep.nl

Forta Kuné www.fortakune.be

Forta Opleidingen www.fortaopleidingen.nl

Fortika Company www.fortikacompany.nl
(fortika = nl: sterk, stevig, robuust - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Fortika Company Detection Systems is een bedrijf  uit IJsselstein (NL) dat zich 
bezighoudt met verkoop van metaaldetectoren, bodemradarsystemen, vismagneten en alle 
denkbare accessoires.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>Fortika betekent in het Esperanto (Latijn): ‘Sterk’, ‘Stevig’, ‘Robuust’ en dat is nu juist wat u van ons 
bedrijf  en onze producten kunt verwachten!127

Forto www.straffestreek.be/product/aarschotse-forto
> Annabelle Verhaegen van de Dienst Toerisme van Aarschot heeft me in januari 2018 laten weten 
dat ze zich bij de keuze van de naam van hun tweede bier hebben gebaseerd op verdwenen biersoorten 
van Aarschot. Forto was zoals de Aarschotse Bruine een populair blond bier in Aarschot en omliggende 
gemeentes. De link met het Esperanto is dus onduidelijk.

Forto www.forto.nu

Forto www.forto.nl

Fortunoo www.fortunoo.be
> Patrick Dumont heeft me het volgende laten weten: “We kozen de naam Fortunoo met het idee van 

126 http://www.deoever.be/content.php?hmID=1822&smID=1576&ssmID=3&sssmID=13
127 https://www.fortikacompany.nl/over-ons/
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‘geluk’, namelijk ‘veel geluk’, ‘goede bestemming’. A priori is er geen verband met het Esperanto. Op 
zijn minst was het niet onze basisbedoeling ;-)” 

FotoLimo www.fotolimo.com
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) FotoLimo est un festival transfrontalier de photographie et d’arts visuels dont le thème 
principal est la frontière au sens le plus large du mot. Le festival se déroule entre les villes 
de Cerbère et Portbou durant la seconde quinzaine de septembre.
(en) FotoLimo is a cross-border festival of  photography and visual arts whose main driving 
force is the concept of  borders, understood in its broadest sense. The festival takes place 
between the towns of  Cerbère (France) and Portbou (Catalonia) during the second half  of  
September.
(de) XXXX
>FotoLimo (landlimo, frontière en espéranto) est un festival transfrontalier de photographie et d’arts visuels 
dont le thème principal est la frontière au sens le plus large du mot.128

Studio Freneza www.studiofreneza.com

Freneza Jupoj www.orfeoart.com/project/freneza-jupoj
(frenezaj jupoj = nl: zotte rokken- fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Dancistoj
(nl) Professionele dansers.
(fr) 6 danseuses d’origines, d’âges et de personnalités différentes. Elles ont en commun leur 
passion pour la musique et la danse Rom, et leur désir de faire voler leur jupe ! 
(en) 6 dancers of  origins, ages and different personalities.
(de) XXXX
> Freneza Jupoj (les jupes folles en esperanto) sont 6 danseuses d’origines, d’âges et de personnalités différentes.129

Frizisto www.frizisto.be
(frizisto = nl: kapper - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Het kapsalon Frizisto bestaat in Antwerpen (BE) sinds 2006. Kappers Eddy en Bart 
hebben toen de handen in elkaar geslagen en het bestaande salon een nieuwe impuls gegeven. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Om zijn zaak internationale allure te geven, koos kapper Eddy Gosselin een originele internationale 
naam, want Frizisto betekent ‘kapper’ in het Esperanto.”130

Frizisto http://frizisto.optios.net
128 http://fotolimo.com/en/the-festival/
129 www.orfeoart.com/project/freneza-jupoj
130 https://www.yelp.com/biz/frizisto-antwerpen-2?hrid=-aApLczLzbnKe54sG2Tq6w
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is een kapper uit Kuurne (BE).

Frizisto is een kapper uit Genk (BE). (geen website)

Fungoj-7 www.dema-gezondheid.be

Maison Gaja www.vinted.be/brand/maison-gaja
(gaja = nl: blij - fr : gaie - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl)  XXXX
(fr) Une marque de sacs
(en) XXXX
(de) XXXX
> « Gaja » signifie en esperanto « souriant » et rappelle à sa prononciation Gaia, déesse grecque de la terre 
et la mère des autres divinités de l’Olympe.131

Gardeno www.gardeno.be

Gasto www.gasto.eu
(gasto = nl: gast - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Gasto is een sociaal mediakanaal voor zowel horeca-uitbaters, -leveranciers en 
-medewerkers, als voor iedereen die de horeca een warm hart toedraagt.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> GASTO – spreek uit met de franse G – betekent ‘gast’ in het Esperanto. En gastvrijheid is net waar 
het allemaal om draait in de horeca.132

Gastama www.fb.com/GastamaTongeren
(gastama = nl: gastvrij - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Vereniging van vrijwilligers met als doel vluchtelingen in Tongeren (BE) te helpen. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Gastama (in Esperanto taal “Gastvrij”) wil een warm welkom nastreven voor de vluchtelingen.133

Gastronomio https://lokaal.infobel.be/BE100382270-058593901/
bvba_gastronomio-nieuwpoort.html

Gazeto www.gazeto.be 
131 http://themiscellanista.com/marque-de-sacs-maison-gaja/
132 https://horeca-belgie.pro/gasto-van-door-en-met-passie-voor-de-horeca/
133 https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/gastama
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www.researchgate.net/publication/234015555_Zorgnoden_van_
thuiswonende_ouderen_De_gestructureerde_GAZETO-agenda

Gazeto www.markei.nl/oplossingen/gazeto

Glacio www.glacio.be
> Sofie Peeters van Glacio heeft me het volgende laten weten: “Glacio hebben we afgeleid van het latijn 
voor ijsvogel, en dus niet van het Esperanto”.

Gladilo 
Strijkatelier in Kontich (BE).

Goji https://fr.ulule.com/goji-assistant-personnel
(ĝoji = nl: blij zijn - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Un assistant personnel du quotidien qui permettra de garder le contact avec ceux qui 
comptent pour vous, tout en portant un objet élégant et discret.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Notre premier produit, un bijou: Goji, le bonheur en espéranto.134

Ĝojo.cantine
(ĝojo = nl: vreugde - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Een burgerkantine in Braine-le-Comte (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> C’est un joli mot que nous avons trouvé dans l’espéranto qui signifie « Joie ». Parce qu’on aime travailler 
comme ça. Parce que c’est ce que l’on veut que notre coopérative véhicule ! Et ça se prononce djoyo, mais vous 
pouvez le dire comme vous voulez.135

Grando keukens www.grando.be

Grava www.grava.be
(grava = nl: belangrijk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Digital performance agency
(fr) XXXX
(en) Digital performance agency
(de) XXXX
134 https://fr.ulule.com/goji-assistant-personnel/
135 https://www.ekifin.be/projects/gojo/ jun. 2020
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> Grava is trouwens Esperanto voor relevant of  belangrijk. Dennis Kenis: “En dat is precies wat we willen 
zijn. We willen een relevante en belangrijke bijdrage leveren aan de resultaten van onze klanten. Bovendien werkt 
deze naam in verschillende talen en dat is ook belangrijk om onze klanten in meerdere landen en talen vooruit te 
helpen.”.136

Grupo www.grupo.be

Gusto B&B www.gustobnb.be

Gusto www.gusto-bonheiden.be

Harmonie kunvivi www.hk-charpentier-bois.com
(harmonie kunvivi = nl: harmonisch samenleven - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Le nom de l'entreprise signifie en esperanto "Vivre en bonne intelligence".137

Haveno www.facebook.com/pg/Haveno-Willkommen-im-
Norden-210044012780591/about/?ref=page_internal

Casa Hejme
(hejme = nl: thuis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> El nombre que figura escrito en lo alto, Hejme, significa en esperanto en tu casa.138

Hejmen www.hejmen.be
(hejmen = nl: naar (t)huis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Vzw in Leuven (BE) met drie huizen voor 20 volwassenen met een mentale beperking 
en mobiele begeleiding bij het zelfstandig wonen van personen met een handicap.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> In 1984 werd vanuit Oikonde een nieuwe vzw opgericht onder de naam Hejmen, wat Esperanto is voor 

136 https://www.madeinmechelen.be/nieuws/fairetail-wordt-grava/
137 https://www.hk-charpentier-bois.com/notre-d%C3%A9marche/
138 https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/casa-roda-casa-hejme
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thuis.139

Hejmen www.hertogzout.nl/projecten/eerder/hejmen
(hejmen = nl: naar (t)huis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Deze theatervoorstelling uit 2013 gaat over de zoektocht naar een thuis. Over een 
plek waar je sowieso goed genoeg bent, waar je stevig omhelsd wordt en te horen krijgt 
dat alles goed komt. Een voorstelling over ontheemding. Luister naar verhalen over lange 
reizen, onherroepelijke keuzes, de stem van een moeder en afscheid. Hejmen werd gemaakt 
voor Theaterfestival Boulevard en viel onder BLVRD FABRIKAAT, hét nieuwe podium 
voor jonge makers binnen Theaterfestival Boulevard in Den Bosch (NL) (1-11 augustus 
2013). Uit zestig ingezonden concepten waren zij één van de drie door het publiek gekozen 
winnaars tijdens de BLVRD PITCH NIGHT.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> 'Prenu min hejmen betekent ’neem me mee naar huis’ in het Esperanto, een taal die gecreëerd is als 
internationale brugfunctie tussen verschillende talen en culturen. De taal zelf  is niet verbonden aan een land of  
cultuur. Een heemloze taal, eigenlijk.140

Heimo www.ahomeawayfromhome.nl/oplossingen/heimo
(hejmo = nl: een thuis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Dit autarkisch en mobiele minihuis geeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 
nieuwe mogelijkheden om supersnel en zelfvoorzienend een locatie in gebruik te nemen. 
Tijdelijk braakliggend terrein kan met een serie Heimo’s en kuubskisten met vruchtbare aarde 
een zelfvoorzienende en circulaire buurtschap worden. Hier sluiten kleinschalig inburgeren, 
bezig blijven door o.a. zelf  voedsel te verbouwen, samen werken en duurzaamheid een 
mooie alliantie die de weg naar een succesvolle integratie in onze samenleving ondersteunt. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Hejmo (thuis in esperanto)> Heimo141

Hejmo www.sos-kinderdorpen.be/hejmo
(hejmo = nl: een thuis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Opvanghuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van vzw SOS kinderdorpen. 
In Hejmo kunnen negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar terecht. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
139 http://www.hejmen.be/historiek
140 https://www.voordekunst.nl/projecten/1319-hejmen
141 http://www.ahomeawayfromhome.nl/oplossingen/heimo
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> Het klopt zeker dat wij ons opvanghuis in het Esperanto hebben ‘Thuis’ genaamd. Dit omdat jongeren van 
allerlei afkomsten hier een thuis krijgen via SOS Kinderdorpen. Omdat een thuis een universeel recht is, volgens 
ons. En Esperanto als universele taal daar ideaal bij aansluit.142

Hejmo Nia
(hejmo = nl: een thuis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De bekende Villa Hejmo Nia in Den Haag (NL) werd gebouwd door architect Adolf  
Broese van Groenou (1880-1961) als woning voor zijn ouders. Zijn vader, Wolter Broese 
van Groenou (1842-1924) was directeur van de suikeronderneming Tandjong Tirto.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam van de villa is Esperanto voor Ons Thuis.143

Heleco www.heleco.net
(heleco = nl: helderheid - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Heleco biedt advies en trainingen aan. Het bedrijf  uit Nijmegen (NL) is vooral actief  in de 
sectoren bouw en infrastructuur.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Heleco betekent “helderheid” in het Esperanto. Helderheid is wat Heleco wil bieden op het gebied van inkoop, 
Best Value, geïntegreerde contracten, UAV-GC en Systems Engineering (SE).144

Heliko www.heliko.be

Helpi www.helpi.com

Helpi www.helpi-reagit.be

Helpo www.helpo.be

Helpigo www.helpigo.com

Hirundo www.svhirundo.nl

Hirundo www.tinyurl.com/hirundo-legerdesheils

Honesta is een schoonheidsinstituut in Lauwe (Menen, BE). (honesta = eerlijk. (geen 
website) 
142 E-mail van Véronique Vermeylen van SOS-Kinderdorpen aan Yves Nevelsteen, januari 2018
143 www.monumentenzorgdenhaag.nl/sporen-van-smaragd/hejmo-nia
144 http://www.inago.be/index.php/fr/17-francais/aioms-fr/98-inago-sgnification
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Heroo www.heroo.be

Hispana https://pro.europeana.eu/data/hispana

Historio www.historio.nl
(historio = nl: geschiedenis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Historio wil geschiedenis toegankelijk maken voor iedereen. Mede door tv-programma’s 
als Verborgen Verleden en Andere Tijden is de vraag naar informatie over de persoonlijke 
en de regionale geschiedenis de laatste jaren sterk toegenomen. Historio voorziet hierin door 
middel van het verzorgen van cursussen en workshops op het gebied van archiefonderzoek 
(stamboomonderzoek, lezen van oude handschriften, huizenonderzoek, etc.), waarmee iedereen 
de instrumenten aangereikt krijgt om zelf  onderzoek te kunnen doen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Historio komt uit het Esperanto en betekent… geschiedenis. De taal Esperanto is in de negentiende 
eeuw ontwikkeld door Lejzer Zamenhof  met als doel om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten 
communiceren, vanuit de gedachte dat Esperanto voor iedereen relatief  makkelijk te leren was en geen politieke 
grondslag kende. Dat betekende een taal, die voor iedereen toegankelijk was.145

Historio https://cinemadoc.hypotheses.org/historiographie

Homa Capital www.homacapital.fr
(horaro = nl: uurrooster - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> A l’occasion de sa dixième année, YCAP Asset Management est devenu Homa Capital. La société de gestion 
explique que ce changement de nom reflète la culture de la société qui a toujours veillé au bien-être de ses collaborateurs. 
Homa Capital signifie en Esperanto Capital Humain.146

Homaro www.homaro.org
(homaro= nl: mensheid - fr : humanité - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Homaro, c’est le rêve d’un être humain qui espère un monde meilleur, et qui ouvre son 
coeur et son âme à tous ceux et celles qui le veulent bien.  Au fond, Homaro.org c’est un 

145 https://www.historio.nl/wat-is-historio/
146 https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/YCAP-Asset-Management-devient-Homa-Capi-
tal--29936943/
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vrai parlement virtuel, où les humains de toutes origines peuvent se retrouver et construire 
ensemble ce nouveau monde.
(en) XXXX
(de) XXXX
> ''Homaro Parlamento'' literally means Parliement of  Humankind in Esperanto, a little known universal 
language. 147

Horaro www.horaro.org
(horaro = nl: uurrooster - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) This tool allows you to create schedules (specifically tailored towards live stream 
marathons). It's free (as in free beer) and available both as a hosted service and as an open-
source application.
(de) XXXX
> Horaro (Esperanto for schedule) is a small web application for creating schedules for stream marathons148

Horizonto www.horizonto.be
(horizonto = nl: horizon - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Horizonto is als concept van ‘international networking’ gegroeid uit de ervaringen 
van verscheidene ondernemers die, oa. door individuele en begeleide studiereizen, hun 
eigen bedrijf  hebben kunnen beter maken met ideeën en strategieën van buitenlandse 
zakenrelaties. Samen met en voor ondernemers buitenlandse expertise vergaren en onze 
“Horizon” verruimen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Horizonto (Esperanto voor Horizon)149

Horizonto www.horizonto.org

Horzono www.prosultsstudio.com
(horzono = nl: uurzone - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Horzono is een wereldklok en tijdzone-vergelijker-app voor Android van het Nederlandse 
bedrijfje Prosults Studio. Ze hebben ook een tweede app met een naam in het Esperanto: 
Vortoserc woordzoeker.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
147 https://www.facebook.com/Homaro.org
148 https://github.com/sgt-kabukiman/horaro
149 https://horizonto.be/
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> Horzono betekent tijdzone in de universele taal Esperanto.150

Hundo www.hundo.be

Hundo www.hundo.pl

Ideo www.ideo-nl.com 

Imago www.imagotv.fr

Imposto www.imposto.be

Inago www.inago.be
(-in = nl: vrouwelijk - fr : à traduire - en: to be translated, ago = nl: handeling - fr : à traduire - en: to be 
translated)
(eo) XXXX
(nl) Sinds 2017 is INAGO de nieuwe naam van de AIOMS van Moresnet (BE) (intercommunale 
vereniging van medisch-sociale werken).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De plus, il s’agit d’un petit clin d’œil à l’espéranto qui faillit devenir, il y a un siècle, la langue de La Calamine.151

Inalandon https://fr.ulule.com/atelier-inalandon
(ina lando = nl: vrouwelijk land - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Ceramika ateliero de Virginie Letaillandier el Gennevilliers (FR)
(nl) XXXX
(fr) Atelier de céramique de Virginie Letaillandier de Gennevilliers (FR)
(en) XXXX
(de) XXXX
> Dernière petite chose, tous mes titres sont tirés de l'espéranto, langue qui devrait être enseignée partout dans le 
monde, je la trouve belle dans son fondement, dans ses idées, dans sa volonté d'union des peuples...152

Industrio www.industrio.be

Infano www.infano.be
(infano = nl: kind - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) CKO ’t Breugelkind is een vzw uit Ternat (BE) die kwaliteitsvolle opvang biedt aan kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Sinds mei 2014 heet de vzw Infano.
(fr) XXXX
(en) XXXX
150 https://prosultsstudio.com/nl/horzono-tijdzones-en-wereldklok-app/
151 http://www.inago.be/index.php/fr/17-francais/aioms-fr/98-inago-sgnification
152 https://fr.ulule.com/atelier-inalandon/
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(de) XXXX
> Dat er voor een woord uit het Esperanto gekozen werd, is trouwens niet eens zo toevallig. We willen ‘t Breugelkind 
wereldwijd bekendheid, populariteit, aanzien en verstaanbaarheid verschaffen. Om alle grenzen open te stellen 
houden we ’t Breugelkind daarom voor een tweede keer boven de doopvont, vertelt Stephan Plattiau, Algemeen 
Directeur van de vzw, trots.153

Infano www.kinderpsychologie-infano.nl

Infano www.studiewiki.nl/wiki/Studeren_in_Zwolle

Influo www.influo.com

Inko www.bouwbedrijfgids.be/buizingen/inko-parquets

Inspiro www.inspiro.nl
(inspiro = nl: inspiratie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Ontwikkelt u een product waarbij intelligentie gewenst is door middel van elektronica en 
software? Inspiro is graag uw partner in het ontwikkelen van embedded systemen en Internet 
of  Things (IoT) oplossingen. Wij voegen intelligentie toe aan uw product. Dit doen we door 
toepassing van micro-elektronica, bijbehorende software en programmeerbare logica (VHDL/
FPGA), en door communicatie van uw product met de cloud (IoT).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Inspiro staat voor ‘bezieling’ in de taal Esperanto.154

Inspiro is een vzw uit Leuven (BE) die als doel heeft om duurzame ontwikkelingen te 
stimuleren, te ondersteunen en mee tot stand te brengen. (inspiro = inspiratie. 
(geen website)

Inspiro www.inspiro.nl

Inspiro www.inspiro.de

Inspiro https://new.siemens.com/global/en/products/mobility/
rail-solutions/rolling-stock/metros.html

Inspirocollege www.inspirocollege.be

Instalado www.instalado.nl

153 https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-naam-voor-cko-t-breugelkind/9889
154 https://www.inspiro.nl/over-inspiro/



71

Instigo www.instigo.nl/over
> “Instigo” betekent letterlijk “aansporen”, “stimuleren” of  “aanzetten tot” in het Latijn.

Instigo Conseil www.instigoconseil.com

Insulo Vinon www.insulo-vinon.com
Bij Insulo Vinon kun je terecht voor een ruim assortiment aan wijnen uit Menorca, 
Mallorca, Lanzarote, Cyprus, Sardinië, Sicilië, Tenerife enz.

Intenco www.intenco.de

Intenco www.intenco.se

Intencoo BV www.intencoo.nl

Interovo www.interovo.com

Insulo de la rozoj
(insulo de la rozoj = nl: rozeneiland - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Dat Italië veertig jaar geleden zijn laatste territoriale oorlog voerde, staat niet in de geschiedenis 
gebeiteld. De oorlog was gericht tegen Esperanta Respubliko de la Insulo de la Rozoj, ofwel 
Rozeneiland. Industrieel ingenieur Giorgio Rosa was de grondlegger van deze microstaat in de 
Adriatische zee, op elf  kilometer van de Italiaanse kustplaats Rimini. Na jaren van voorbereiding 
en tegenslag was het eiland, een constructie van staal en beton met een oppervlakte van 
vierhonderd vierkante meter, in 1967 een feit. Twee jaar later riep Rosa de onafhankelijkheid uit. 
Rozeneiland had een officiële landstaal (Esperanto), een vlag, een volkslied (uit De Vliegende 
Hollander van Wagner), een munteenheid (de milo), postzegels (een gewild verzamelobject), 
winkeltjes, een restaurant en een nachtclub. De nieuwe republiek wekte het wantrouwen van 
de Italiaanse autoriteiten, die vreesden dat het een paradijs voor belastingontduiking en andere 
illegale activiteiten zou worden. De carabinieri ontruimden het eiland subiet. Begin 1969 werd 
het opgeblazen, wat nog niet meeviel. Insulo de la Rozoj -- Freedom is Frightening blikt terug op 
deze kleine geschiedenis met interviews met toenmalige betrokkenen en juristen, die uitleggen 
aan welke voorwaarden een natiestaat moet voldoen, afgewisseld met archiefbeelden. De stichter 
van de microstaat blijft een enigma. Was Rosa een naïeve dromer, een libertaire schelm of  een 
opportunistische oplichter?155

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> 

Interlingvo www.interlingvo.com
155 https://www.idfa.nl/nl/film/0c6ae8a0-c3d6-4c9d-9d96-bb3924a3ca6d/insulo-de-la-rozoj-free-
dom-is-frightening
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Inubo www.itopie.ch/inubo-le-nuage-cooperatif/
(nubo = nl: cloud, wolk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Cloud provider.
(fr) Nuage local, libre et coopératif.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Cesco Reale dum SEP 2020 rakontis al mi pri ĉi tiu firmao. Li kunlaboras kun ili; ili laŭdire regule ispiriĝas 
de Esperanto por markonomoj.

Invito www.invito.com

Io nova www.io-nova.de

Iri kun mi www.irikunmi.be
(iru kun mi = nl: ga met mij - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Lessen ICT en spiritualiteit door Vanja Taels.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Iri kun mi is Esperanto voor 'Ga met mij'. Een betere naam kan volgens mij niet. Esperanto de wereldtaal, 
communicatie voor iedereen en tussen iedereen. Dus ja, 'Iri kun mi' of  'Ga met mij' en leer wat bij.156

Integrato www.integrato.be

Itinero levert .NET-routeplanningsoftware op basis van open source data. (itinero = 
route, tracé. Ben Abelshausen heeft me het volgende laten weten: Ik heb de naam gekozen 
door te zoeken op synoniemen en zo ideeën te verzamelen, ik wist niet dat Itinero 
Esperanto is, dus het klopt maar deels. Ik heb dus niet gekozen *omdat* het Esperanto 
is maar ik sta wel zeer positief  tegenover het idee van Esperanto. 
www.itinero.tech

JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. Een 
van hun projecten is Peloton Bonvenon, een vierdaags fietsproject voor nieuwkomers.
(jes = ja. www.jes.be

Jogo Vivo Capoeira is een Braziliaanse gevechtsport die lenigheid, soepelheid, 
evenwichtsgevoel, strategie, muziek en zang combineert en ontwikkelt. Het is een heel 
complete sport, maar eveneens een mindset, een filosofie. (jogo = yoga, vivo = leven. Pierre 
Marino-Smette heeft me laten weten dat Jogo Vivo staat voor ‘levendig spel’ in het Braziliaans Portugees. 
Er is geen link met het Esperanto.
156 http://www.irikunmi.be/
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www.jogovivocapoeira.be

Juna www.masgarciamuret.com
(juna = nl: jong - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Naam van een Catalaanse wijn uit Terradets. Ze hebben ook een tweede wijn met een 
Esperantonaam, Unua :-)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> JUNA, significa jove en esperanto. Vi elaborat amb varietat de raïm garnatxa blanca, chardonnay, sauvignon 
blanc.157

Juna www.minor-ndako.be
(juna = nl: jong - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Juna werd in 1999 te Aalst (BE) opgericht als ’t Huis, het allereerste onthaal- en 
opvangcentrum voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen, erkend door de Bijzondere 
Jeugdzorg. Door de toenemende schaalvergroting in de sector van de Bijzondere Jeugdzorg, 
fuseerde Juna in 2012 met Minor-Ndako.158

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De

Juna Yoga www.junayoga.nl
> Omdat de docenten Judith en Nancy heten, vermoed ik dat JuNa een portemanteau is van hun naam, 
maar ik heb dit nog niet nagevraagd.

Juneco www.juneco.it
(juneco = nl: jeugdigheid - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Pilootproject van esthetische klinieken in het hart van Citylife, een district van Milaan (IT). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Juneco, è un termine esperanto che esprime il concetto di bellezza.159

Juneco 
www.jeugdzorgemmausmechelen.be/ons-aanbod/verblijf/juneco
(juneco = nl: jeugdigheid - fr : à traduire - en: to be translated)
157 https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/celler-mas-garcia-muret-vins-dalcada-pallars-
jussa/20190313110854013702.html
158 https://minor-ndako.be/over-ons/
159 https://manteroassociati.com/portfolio/juneco/
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(eo) XXXX
(nl) Juneco, een huis voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  ‘Jong mogen zijn’, de vertaling uit het Esperanto van de naam Juneco, is de drijfveer van de leefgroep.160

Jura www.jura.be

Jura konsilisto www.jurakonsilisto.nl

Juvelarto www.juvelarto.be
(juvelo = nl: juweel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Handgemaakte juwelen en sleutelhangers.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  De naam komt van 'Juwelen' in het Esperanto, een taal die universeel is voor iedereen. Ook mijn juwelen zijn 
voor iedereen op maat en voor elke smaak. Je hoort in Juvelarto zowel 'juwelen' als 'art', ik probeer van elk juweel 
een uniek kunstwerkje te maken. Speciaal voor jou.161

> La nomo venas de 'Juveloj' en Esperanto, lingvo universala por ĉiuj. Miaj juveloj estas ankaŭ tajloritaj 
por ĉiuj kaj por ĉiuj gustoj.  En Juvelarto vi aŭdas ambaŭ 'juvelojn' kaj 'arton', mi provas fari unikan 
artaĵon el ĉiu juvelo. Speciale por vi.

Juvelina www.juvelina.nl
(juvelo = nl: juweel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Unieke glasobjecten en juwelen, gemaakt door esperantiste Katalin Kovats uit Den 
Haag (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

Juvelo www.facebook.com/Juvelo
Manfaritaj juveloj.

Kabano www.duco.eu/kabano-oostduinkerke
(kabano = nl: hut - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Een vakantiehuis in Oostduinkerke (BE) dat dankzij zijn expressief  gevelbeeld en een 
uitgekiende materiaalkeuze vrijwel uniek is in zijn soort.

160 https://crauwelslynn.wordpress.com/category/journalistiek/human-interest/
161 http://www.juvelarto.be/kirstenleyssen.html
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(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kabano, zoals de vakantiewoning heet, dankt zijn naam aan het Esperanto voor hut.162

Kablo www.kablojewels.be

Kaco www.kaco-newenergy.com

Kafejeto
(kafejeto = nl: klein café - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Café in Bjalystok (PL)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Nazwa? Została zaczerpnięta z esperanto i znaczy tyle, co "kawiarenka". Nawiązuje do miasta, w którym 
Ludwik Zamenhof  stworzył uniwersalny język.163

La Kafo www.lakafo.pl
(kafo = nl: koffie - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Koffiebranderij uit Augustów (PL)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Przemyslaw Wierzbowski de la Esperantocentro en Bjalistoko konfirmis al mi ke temas pri Esperanto-inspirita 
nomo.

Kafo www.kafo.cafe

Kajako http://kajako.weebly.com
is een website met kajaklocaties. (kajako = kajak. Hans Van der Borght heeft me laten 
weten dat zijn website slechts een summiere site is over zijn persoonlijke ervaringen met 
het kajakken. Niet van een bedrijf  noch van een vereniging. Hij zocht ‘n kort woordje 
voor de website; ‘kajak’ was al in gebruik, net zoals ‘kano’, ‘kayak’ etc... ‘Kajako’ nog niet. 
De term vond hij via Wikipedia. 

Kajto www.kajto.nl 

Kajto www.opjeautoslapen.nl/luifels-kacheltje-and-acc

162 https://www.duco.eu/kabano-oostduinkerke
163 http://www.bialystokonline.pl/kafejeto-powstala-nowa-kawiarnia,artykul,81620,2,1.html
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Kameno
(kameno = nl: haard - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kameno is een voormalige studentenvereniging uit Leuven (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kameno is Esperanto voor ‘haard’. De naam werd in 2007 door het bestuur gekozen omwille van de 
inhoudelijk sterke betekenis en het universele karakter van de taal Esperanto.164

Kampolerta http://kampolerta.blogspot.com
(kampo = nl: veld - fr : à traduire - en: to be translated & lerta = nl: handig - fr : à traduire - en: to be 
translated )
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  'Kampo' heisst auf  Esperanto 'feld' und 'lerta' so viel wie 'geschickt'.165

Kanal www.kanal.brussels/nl
De Brusselse regering heeft in oktober 2017 beslist om de nieuwe ambitieuze cultuurpool 
aan Sainctelette de vorm van een stichting te geven met de naam KANAL. Die naam zal 
gebruikt worden voor de hele cultuurpool inclusief  museum. De keuze van de naam is 
enerzijds een evidentie. De nieuwe cultuurpool ligt pal aan de waterloop die het Brusselse 
centrum doorkruist. Maar het is ook een verwijzing naar de hele kanaalzone, die de 
Brusselse regering wil doen heropleven via haar kanaalplan.166

Kantado Festivalo www.hettykienhuis.nl/muziek/zangworkshops
(kantado = nl: gezang - fr : à traduire - en: to be translated & festivalo = nl: festival - fr : à traduire - en: 
to be translate)
(eo) XXXX
(nl) In Beverwijk (NL) is op 12 maart 2017 een nieuw zangproject van start gegaan: een 
inloopkoor voor wereldmuziek. Nadat ze in maart 2018 zijn gestopt met de formule 
inloopkoor in De Grote Kerk van Beverwijk zijn ze op zoek gegaan naar een andere vorm: 
zangworkshops.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kantado Festivalo is de naam van dit project: het betekent ‘zangfeest’ in Esperanto.”167

164 http://nl.wikisage.org/wiki/Kameno
165 http://kampolerta.blogspot.com/
166 https://www.bruzz.be/uit/news/kanal-nieuwe-naam-van-citroenmuseum-2017-10-10
167 https://www.hettykienhuis.nl/muziek/kantado-festivalo-inloopkoor/
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Kanti www.kanti.nl

Kanti kind www.kantikind.nl

Kantikune www.kantikune.be
(kanti kune = nl: samen zingen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Solidariteitskoor uit Hasselt (BE). Kantikune kiest er uitdrukkelijk voor om koorzang 
te koppelen aan maatschappelijk engagement. Via hun optredens trachten ze de stem te 
versterken van mensen die te weinig gehoord worden in onze samenleving en in de wereld.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kantikune is Esperanto voor samen-zingen. Samenzang is zowat het handelsmerk van het koor.168

Kapablo www.kapablo.nl
(kapablo = nl: bekwaamheid, vermogen, capaciteit - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Goed onderwijs staat of  valt bij het vakmanschap van de leerkracht. De leraar doet er 
toe. Als de kwaliteiten van de leerkracht tot hun recht komen, komen die van de leerling 
tot hun recht. Onderzoek wijst uit dat observatie van in de klas gebruikte methodes één 
van de vier meest effectieve manieren is om het gedrag van leraren te veranderen. Het 
effect van directe feedback op het handelen van de leraar is veel groter dan bijvoorbeeld 
het bijwonen van lezingen. Kapablo uit Zwolle (NL) biedt goed onderbouwde kijkwijzers 
(observatie-instrumenten) om die observaties uit te voeren en duidelijke handvatten om 
het professionele gesprek over de uitkomsten te voeren. Maar Kapablo helpt ook nieuwe 
inzichten te krijgen door het koppelen van relevante data met elkaar. Op die manier wordt de 
beschikbare data ontwikkelingsgericht ingezet: gericht op het verbeteren van de effectiviteit 
van het onderwijs en een professionele houding en cultuur. Deze vaardigheidsmeter biedt 
meerwaarde voor iedereen, van leerling en ouders, via leerkracht, directeur en bestuurder, 
tot school en onderwijsgroep.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kapablo – hetgeen ‘meesterschap, vakmanschap’ in het Esperanto betekent – bevordert het meesterschap.169

Kara www.karabrussels.be

Karbo www.karbobeer.com
(karbo = nl: steenkool - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Brouwerij uit Laakdal. (BE) De volgende Karbo-varianten zijn beschikbaar: Lumo, Bruno, 
168 http://www.kantikune.be/20overons.html
169 https://www.kapablo.nl/
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Rosso, Blanka, Inferno, Uno en Kuberdo. Bijzonder opvallend is dat zelfs het internet-adres 
van de webwinkel een naam in het Esperanto heeft gekregen: www.karbobeer.com/nl/
butiko
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Maar als ons bier niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en straks over de landsgrenzen zou 
mogen worden verkocht, dan lagen ‘koolputter’ en ‘kompel’ redelijk moeilijk in de mond. Zo kwamen we na 
vele glazen van onze eigen hobbygebrouwen blonde en bruine bieren terecht bij de het Esperanto voor kolen, 
Karbo. En Karbo, dat bekt wel lekker in alle mogelijke taalgebieden.170

Karesi www.karesi.nl

Karno www.karno.be
(karno = nl: vlees - fr : chair - en: flesh)
(eo) XXXX
(nl) Bij Karno hebben we ons gespecialiseerd in vleesgerechten bereidt in de Mibrasa 
houtskooloven, begeleidt van verse  groentjes, aardappelen en sausjes.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Yves loĝas en Edegem kaj eksciis per amiko de amikino, ke la nomo Karno efektive estus Esperanto-
inspirita. Oficiala konfirmo pri tio mankas.

Karuselo Rakonto http://mus-e.be/index.php/en/node/25

Kaso Kaso www.kaso-soft.fr

Kastelo www.kastelo.net

Kastelo www.kastelo.org

Kato nigra www.katonigra.com

Kesto www.kesto.be

Kiosko www.perbacco.be/NL/Kiosko.php

Kispagi www.github.com/capiscuas/kispagi
(kispagi = nl: betalen met kussen - fr : payer avec des baisers - en: to pay with kisses)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
170 https://karbobeer.com/nl/geschiedenis-van-brouwerij
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(en) Kispagi is an app that connects to your favourite(s) issue tracker(s) or project 
manager(s) (gitlab, github, redmine, etc) to read the contributed hours and calculate a 
payment distribution with different rules.
(de) XXXX
> Kispagi (which means to pay with kisses in Esperanto) is an app that connects to your favourite(s) issue tracker 
or project manager(Gitlab, etc) to calculate the contributed hours and calculate a payment distribution with different 
rules.171

Klara www.klara.be
> De naam van het radiostation is een portmanteau van “Klassieke radio”.172 

Klara www.klaratextielreiniger.be

Klarigo www.klarigo.eu

Klaro www.klaro.lu

Klarvida www.cvrapi.dk/virksomhed/dk/klarvida/40937048

Klavarskribo www.klavarskribo.nl
(klavarskribo = nl: klavierschrift - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Klavarskribo is een stichting uit Ridderkerk (NL) die de alternatieve muzieknotatie 
Klavarskribo, uitgevonden door Cornelis Pot, promoot. Cornelis Pot leefde van 1885 tot 
1977. Opgroeiend temidden van techniek leerde hij piano en viool te spelen. In deze periode 
probeerde hij een tekening, een soort plattegrond te maken van de noten die hij moest 
spelen. De geheimtekens van het oude muziekschrift wilde hij persé éénmaal ontrafelen, 
om ze daarna voorgoed in kaart te brengen. Cornelis Pot kende enkele voorstellen voor 
het verbeteren van het oude muziekschrift. Hij had grote belangstelling voor de zuivere 
toonhoogten in de muziek. Hij bestudeerde de theorie met behulp van logaritmische 
rekenschuiven en construeerde een toongenerator. Hiermee kon hij de verschillen in 
toonhoogte laten horen die optreden bij zeer zuivere zang en vioolspel. Al doende groeide 
het besef  dat de intonatie van zuivere toonhoogten door de uitvoerende musicus op het 
muzikaal gehoor gemaakt moet worden. Hierbij hebben musici geen enkele steun aan de 
kruisen en mollen van het oude muziekschrift. Vaak heeft Cor Pot zich erover verwonderd 
dat Bach wél de zuivere toonhoogten geweld aandeed. Dat deed Bach door deze tot twaalf  
per octaaf  te beperken, zoals bij piano en orgel, maar zonder het muziekschrift aan te passen. 
Dat gebeurde pas in 1930. Toen gaf  Cor Pot zijn muziekschrift een naam: Klavarskribo, de 
vertaling van klavierschrift in het Esperanto.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

171 https://github.com/capiscuas/kispagi
172 https://nl.wikipedia.org/wiki/Klara
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> Toen gaf  Cor Pot zijn muziekschrift een naam: Klavarskribo, de vertaling van klavierschrift in esperanto.173

Kliento www.kliento.be
(kliento = nl: klant - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kliento uit Sint-Martens-Lierde (BE) helpt bedrijven om slimmer en efficiënter te 
werken en ondernemen via de inzet van technologie. Je kan bij hen terecht voor een 
geïntegreerd digitaal actieplan en/of  korte opdrachten. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ja, klopt174

Klopodo www.fb.com/Klopodo
(klopodo = nl: poging - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Klopodo è letteralmente un “tentativo”, un “passo in avanti” in esperanto. Klopodo è un punto di vista 
sul mondo175

Ko(r)bato
(korbato = nl: hartslag - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Met het zelfgeschreven liefdesverhaal Kobato bracht Sportac′86 in 2016 de magie van 
Cirque du Soleil naar Deinze (BE). Daarvoor trok de sportclub een gigantische tent in de 
kleur ‘Vegas pink’ op naast de Brielpoort. Daarin brachten 800 gymnasten en skippers en 
een liveband elke dag van het pinksterweekend een spektakel voor 1500 toeschouwers. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het woord Kobato is Esperanto voor hartslag, vertelt huischoreograaf  Tim Demares, het creatieve 
brein achter de volledige show. Esperanto is een verzonnen taal, samengesteld uit verschillende talen en 
gemakkelijk om aan te leren.”176

Kohera www.kohera.be

Kokcinelo www.kokcinelo.be
173 https://www.klavarskribo.eu/nl/geschiedenis
174 Peter Danneels van Kliento heeft Yves Nevelsteen op 24/01/2018 via e-mail bevestigd dat de naam 
inderdaad uit het Esperanto komt. Ze hebben hem gekozen, omdat ze werken aan klantgerichtheid.
175 https://www.facebook.com/pg/klopodo/about/?ref=page_internal
176 https://www.hln.be/regio/deinze/stad-krijgt-eigen-cirque-du-soleil~af5ef9cd
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Kokido www.kokidokip.nl
(kokido = nl: kuiken - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Het in 2018 gesloten kiprestaurant Ici Paré in Mijdrecht (NL) werd in 2018 nieuw leven 
geblazen. Ondernemers Gerrit Verweij van het Rechthuis in Mijdrecht, Marcel Kentrop 
van de Strooppot in De Hoef  en Hans van Veen uit Mijdrecht openden eind augustus 
gezamenlijk kiprestaurant Kokido.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het nieuwe restaurant Kokido dankt haar naam aan het woord voor ‘kip’ uit de wereldtaal Esperanto. 
We zochten naar een naam die lekker klinkt, maar ook nog iets met kip te maken heeft. Hoe vaker we 
deze naam gebruiken, hoe leuker we hem vinden.177

Kolekto www.kolekto.dk
(kolekto = nl: verzameling - fr : collection - en: collection - de: )
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Unique, sustainable interior and toys for children and adults. Handmade in Denmark.
(de) XXXX
> Kolekto means assembly in Esperanto. Collection as a quantity of  several things (collection). Collection 
as a prized selection (stamp collection). Assembly like when you put things together.178

Kolekto https://kolektopartnership.wordpress.com
(kolekto = nl: verzameling - fr : collection - en: collection - de: )
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) We are a partnership of  two creatives, Rebecca Marr and Mark Jenkins. Together we 
bring a lively mix of  experience and enthusiasm powered by an enjoyment of  what we do. 
We are based in Stromness, Orkney, Scotland.
(de) XXXX
> In case you are wondering about the name… Kolekto is Esperanto for collection. We liked the uniting 
idea behind the Esperanto language and it’s curious appeal.

Kolekto www.github.com/NaPs/Kolekto

Kolekto www.monkeypuzzletoys.com.au/collections/build/
products/kolekto-bauhaus-1

177 https://www.ad.nl/woerden/nieuw-leven-voor-kippentent-ici-pare~ab0fe717/
178 https://www.kolekto.dk/pages/about
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Kolibro www.kolibro.com

Kologa www.kologa.org
(eo) XXXX
(nl) Kologa zorgt ervoor dat vluchtelingen zich in gedeelde woningen kunnen integreren.
(fr) Kologa permet à des personnes réfugiées d’intégrer des colocations bruxelloises (BE).
(en) XXXX
(de) XXXX
> Le nom Kologa est construit à partir du mot “colocation” (en abrégé « coloc ») qui désigne une maison 
où habitent plusieurs personnes, et de “kolegia” qui signifie “collégial” en esperanto : “une assemblée de 
personnes égales”.179

Koloro www.showhome.nl/inspiratie/een-hoekje-voor-jezelf-3
(koloro = nl: kleur - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De Kolorotafel en de Kolorostoel vormen samen een uniek setje met meerdere 
mogelijkheden om even de wereld om je heen te vergeten.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Koloro is Esperanto voor kleur, en de kleur kun je zelf  kiezen.180

Koloro www.appelboom.com/nl/opus-88/opus-88-koloro
(koloro = nl: kleur - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Opus 88 Koloro is de naam van een vulpen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Koloro betekent kleur in het Esperanto, en kleurrijk is wat deze pen is.181

Koloro www.dezeen.com/2012/03/02/koloro-desk-by-torafu-
architects/
(koloro = nl: kleur - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> ‘Koloro’is also an Esperanto word, meaning color, and the koloro pieces have been designed to make optimum 
use of  the vibrant polyester decorative plywood at which Ichiro excels.182

179 http://www.kologa.org/faq-fr/
180 https://www.showhome.nl/inspiratie/een-hoekje-voor-jezelf-3/
181 https://appelboom.com/nl/opus-88/opus-88-koloro/
182 https://www.dezeen.com/2012/03/02/koloro-desk-by-torafu-architects/
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Koloro www.elbjazz.de/en/festival/koloro

Koloro www.koloro.nl

Koloro www.zonnebrillen-bovi.nl/kustom-koloro-zonnebrillen

Koloro www.tinyurl.com/koloro-pony

Kombino www.iglo.nl/producten/kombino-spinazie

Kombino www.kombino.nl

Komenco www.komenco.info
(komenco = nl: begin - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Coaching & Communicatietrainingen door Ester Arends uit Arnhem (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Komenco betekent in het Esperanto 'start' of  'begin'. Esperanto is een neutrale, internationale 
taal. De taal is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten 
communiceren. Dat idee, communiceren met iedereen zonder daarbij de belemmering te ervaren van de 
verschillende talen, spreekt me erg aan.183

Komforta www.woonzorg.nl/komforta_rhoon

Kompanio www.kompanio.org
(kompanio = nl: gezelschap - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Gezelschapsdienst uit Belsele (BE) voor senioren, met oprechte aandacht voor de 
wensen en behoeften van deze mensen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Vertrekkende van de Franse betekenis van gezelschap, heb ik mij een beetje verdiept in de verschillende 
benamingen met ongeveer dezelfde inhoud, nl.compagnon, compagnie, compagne en op die manier ben ik bij 
Kompanio gekomen, dat voor gezelschap staat in het Esperanto. Ik vond het een mooie benaming, passend 
voor mijn bedrijf.184

Kompanio http://nkswkompanio.ruhosting.nl

183 http://www.komenco.info/
184 Bettina Vassallo van Kompanio heeft dit op 23/01/2018 via e-mail laten weten aan Yves Nevelsteen
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Komparu www.komparu.com
is een software-ontwikkelingsbedrijf  dat vergelijkingsmodules op het gebied van 
verzekeringen, telecom en energie ontwikkelt voor grote publishing houses tot kleinere 
niche-websites.

Kompaso www.kompaso.be
(kompaso = nl: kompas - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Brussels advocatenkantoor, gespecialiseerd in migratierecht.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> « Kompaso » betekent « kompas » in het Esperanto. Onze naam weerspiegelt ons engagement en onze 
manier van werken.185

Komuna Kodo https://komunakodo.wordpress.com
(komuna kodo = nl: gemeenschappelijke code - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Komuna Kodo (que significa en Esperanto: “Código Común”) es una Asociación nacida el 8 de Enero de 
2016 (como Roy Batty, el replicante de “Blade Runner”) mientras se planificaba la Ayuda a los refugiados en 
las playas de Lesvos y la frontera de Idomeni, en Grecia.186

Komunazorg www.komunazorg.nl

Komunikado https://fr.ulule.com/komunikado
(komunikado = nl: communicatie - fr : communication - en: communication)
(eo) XXXX
(nl) XXXX 
(fr) Le premier jeu éducatif  multilingue pour sensibiliser petits et grands à la diversité des 
langues.
(de) XXXX
> Le nom Komunikado vient de l'espéranto et signifie "communication".187

KomuniKi www.komuniki.be
(kompanio = nl: gezelschap - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX 

185 https://kompaso.be/nl/onthaal/
186 https://komunakodo.wordpress.com/acerca-de/
187 https://fr.ulule.com/komunikado/
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(fr) Formations & accompagnements expressionnels et relationnels. Développement 
personnel et professionnel.
(en) XXXX
(de) XXXX
> KomuniKi veut dire Communication en esperanto. Dans "Esperanto", j'entends espérance, celle qui 
réside dans chacune de nos communications : être entendu.e, reconnu.e, compris.e, suivi.e, soutenu.e,…188

KomunIKON www.komunikon.com
(eo) XXXX
(nl) XXXX 
(fr) XXXX
(en) We're developing a complete iconic language and the technical tools and apps to make 
it an effective communication tool.
(de) XXXX
> Kunlaboras esperantistoj André Müller kaj Federico Gobbo.

Komunuma 
www.fiac.com/fr/agenda/a-paris-pendant-la-FIAC/komunuma
(komunuma = nl: gemeenschappelijk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Komunuma est le nom d’un site de près de 11000 mètres carrés à Romainville, où se 
sont installé cinq galeries parisiennes en 2019. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Komunuma — meaning community or commune in Esperanto — is the initiative of  Fondation Fiminco, 
a non-profit foundation created by the property promoter of  the same name.189

> Komunuma, « communauté » ou « commune » en Esperanto, la langue du partage, est le nom d’un site 
de près de 11000 mètres carrés à Romainville, où s’installent cinq galeries parisiennes en 2019. 

Konato www.konato.be

Koncerto www.koncerto.it

Konekt www.konekt.be

Konekt www.konekt.nl

Konekt.brussels www.vub.ac.be/konekt
(kompanio = nl: gezelschap - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) In oktober 2017 lanceerde de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ‘konekt.brussels’. Dit 

188 http://komuniki.be/
189 https://www.ft.com/content/1d1cd05c-d551-11e9-8d46-8def889b4137



86

prestigieuze project, georganiseerd in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles 
(ULB), moet studenten van beide universiteiten weg van hun vertrouwde groene eiland 
verschepen (de campus) naar andere delen van de stad. Dit door onder meer locaties in het 
centrum om te vormen tot leslokalen en colleges te organiseren in alle Brusselse stadsdelen. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Konekt is Esperanto voor verbinden, een taal die ontworpen werd om de meest eenvoudig begrijpbare van 
alle talen te zijn.190

Konekto
(konekto = nl: verbinding - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Konekto (que significa en Esperanto "Comunicación") es una obra que reflexiona sobre dieferentes dimensiones 
de la comunicación y su importancia a la hora de emitir un mensaje.191

KoneKto www.carteskonekto.com
(konekto = nl: verbinding - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) We spreken over het algemeen dezelfde taal en toch begrijpen we elkaar niet altijd. We 
hebben geleerd onszelf  te uiten, maar zelden om te communiceren (om een gemeenschappelijke 
ruimte te creëren waarin iedereen anders kan leven en gerespecteerd kan worden); Met 
KoneKto-kaarten leer je dit pad van essentiële en heilige relationele communicatie kennen.
(fr) Nous parlons en général la même langue et pourtant nous ne nous comprenons pas 
toujours, nous avons appris à nous exprimer mais rarement à communiquer (créer un espace 
commun dans lequel chacun peut se vivre différent et respecté); les cartes KoneKto vous 
proposent d'apprendre ce chemin de la communication relationnelle essentielle et sacrée.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Les cartes konekto estas produkto de la firmao Komuniki. Ili uzas ankaŭ alian markonomon 'Vivi kune'.192

Konekto www.konekto.nl

Konekto www.konekto.info 

Konfidas www.konfidas.de
(konfidi = nl: vertrouwen - fr : confier - en: to have confidence - de: vertrauen)
(eo) XXXX
190 Artikel in studentenblad De Moeial, 9 oktober 2017 https://tinyurl.com/konekt-vub
191 https://www.youtube.com/watch?v=5dq8ffqNKWM&feature=youtu.be
192 http://komuniki.be/caroline-von-bibikow-publications/konekto.html
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(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Die konfidas GmbH unterstützt Ihre Kunden in den Bereichen IT-Security, IT-
Assurance und allgemeiner IT. 
> konfidas – Indikativ Präsens Aktiv des Esperanto-Verbs konfidi – vertrauen193

Konfido  www.konfido-project.eu

Konkurado www.konkurado.ch

Konligo www.konligo.com
(kunligo = nl: verbinding - fr : à traduire - en: connection)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Konligo is a Belgian start-up that was founded by a team of  highly motivated and 
enthusiastic entrepreneurs and researchers in 2018. It is the result of  more than 15 years 
of  research into lightweight and transformable structures at the Vrije Universiteit Brussel 
under the leadership of  Niels De Temmerman and Tine Tysmans.
(de) XXXX
> The name Konligo is derived from kunligo, meaning ‘connection’ in Esperanto.194

> Konligo is afgeleid van kunligo, wat ‘verbinding’ betekent in het Esperanto.195

Kono www.kono.nl

Kono Consultants www.konoconsultants.com
(kono = nl: kennis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) ICT-adviesbedrijf  uit Kontich (BE). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Besides knowledge in Esperanto, KONO is an old Korean checkers game that requires specific strategic 
skills in order to be successful.196

Konsento www.konsento.io

Konsilanto www.konsilanto.be logo
(konsilanto = nl: raadgever - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
193 https://konfidas.de/ (tute sube)
194 https://www.konligo.com/about-us/
195 https://www.voka.be/nieuws/naar-een-afvalvrije-evenementensector
196 https://www.konoconsultants.com/
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(nl) Accountants en belastingadviseurs, ondernemersbegeleiders, conflictbemiddeling, 
vermogensplanners, enz. Konsilanto heeft kantoren in Mechelen, Mortsel en Rotselaar (BE). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het klopt dat wij in 2011 op zoek waren naar een nieuwe naam voor ons bedrijf. We zijn toen in het 
Esperanto gaan zoeken rond de term advies. We zijn toen bij Konsilanto als naam beland.197

Konsilas www.konsilas.be
(konsilas = nl: raadgeven - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Adviesbureau uit Blanden (BE) dat optreedt als kredietmakelaar en dat advies geeft aan 
bedrijven en vzw’s.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>Voor diegenen die benieuwd zijn naar de naam Konsilas: het is Esperanto voor ‘advies geven’. Een bedrijf  
hoeft niet altijd een Latijnse of  Engelse naam te hebben...198

Konsilo www.chezkonsilo.org
(konsilo = nl: advies - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Konsilo uit Leuven (BE) biedt duurzame ondersteuning aan al wie vooruitgang wil boeken op 
persoonlijk of  organisatieniveau op het vlak van welzijn op het werk, kwaliteit en milieu. Konsilo 
doet dit via consultancy, training en auteurs- en redactiewerk. Ze brengen het in praktijk, geven er 
les over en schrijven erover.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Konsilo betekent “advies” in het Esperanto. Net als het Esperanto wil Konsilo verbinden. Klanten, 
freelancers en partners verbinden. Processen verbinden. Losse puzzelstukken tot een volledig beeld maken. 
De bedrijfsdoelen van onze klanten verbinden met onze kennis en expertise.199

Konsiloj pri Daŭrigebla Disvolvo www.kd2.ch
(konsilo = nl: te vertalen - fr : Conseils en Développement Durable - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Michel Stevens a offert ses services en qualité de conseiller en gestion environnementale 
pendant plusieurs années. Désormais le site n’a plus d’usage professionnel. Il constitue un 
lieu de présentation d’idées sur le développement durable et sur ses exigences en matière 
de gouvernance.
(en) XXXX
197 Bevestigd via e-mail op 23/01/18 door Kris Bollen van Konsilanto aan Yves Nevelsteen.
198 https://www.linkedin.com/company/konsilas-bedrijfsadvies/
199 http://www.chezkonsilo.org/about-konsilo
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(de) XXXX
> L’acronyme KD2 renvoie à l’expression Konsiloj pri Daŭrigebla Disvolvo, qui signifie en Esperanto, la 
langue universelle, Conseils en Développement Durable.200

Konsilo www.konsilo.nl

Konsilio Advocaten www.konsilio.be

Konvert Interim www.konvert.be
> Het letterwoord Konvert staat voor Kontakt, Observatie, Negotiatie, Visie, Evaluatie, Rentabiliteit 
en Tevredenheid201.

Konvinko B.V. is een eenmansbedrijf  uit Nuland (NL) dat aan projectontwikkeling 
doet. (konvinko = overtuiging.

Kopio www.kopio.be

Koramikino www.fb.com/koramikino
(koramikino = nl: vriendin (partner) - fr : copine - en: girlfriend)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Koramikino

Kora mikino www.koramikino.de
(koramikino = nl: vriendin (partner) - fr : copine - en: girlfriend)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Wir bei KORA MIKINO machen nachhaltige Hygieneprodukte für Deinen Flow. 
Produkte, die Dir Sicherheit geben.
> KORA MIKINO bedeutet soviel wie 'Freundin' und entstammt der Plansprache Esperanto - eine 
Sprache, die entwickelt wurde, um die Völkerverständigung zu verbessern, Rassismus zu verhindern und 
zum Weltfrieden beizutragen. Daran angelegt sind auch unsere Unternehmenswerte.202

Korhom www.korhom.fr
(koro = nl: hart - fr : à traduire - en: to be translated & homo = nl: mens - fr : à traduire - en: to be 
translated)
(eo) XXXX
200 http://kd2.ch/contact-echanges/
201 http://shoppeninleuven.be/location/konvert-interim-3/
202 https://koramikino.de/pages/mission-werte
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(nl) XXXX
(fr) Korhom est une association qui propose des ateliers pour enfants et adolescent·es et 
des formations pour adultes.
(en) XXXX
(de) XXXX
> KORHOM est une association d’éducation aux Droits de l’Homme, dont le nom signifie « Cœur d’Homme 
» en Esperanto.203

Koro www.damientraversaz.com/koro
(koro = nl: hart - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Installation interactive et immersive de l'artiste français Damien Traversaz
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>KORO, cœur en langue Espéranto, est un voyage intérieur pour deux personnes, un regard imaginaire sur les 
énergies qui nous composent.204

Koro www.koro.nl

Koro www.tinyurl.com/koro-koffiemachine

Koromiro www.koromiro.be
(koro = nl: hart - fr : à traduire - en: to be translated & miro = nl: verwondering - fr : à traduire - en: to be 
translated)
(eo) XXXX
(nl) Koromiro uit Edegem (BE) is een Huis voor persoonlijke ontwikkeling en relatiebegeleiding.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam, Koromiro, omvat een samenstelling van twee woorden, die bewust werden gekozen vanuit het 
Esperanto door het onderliggend eenheidsgedachtegoed. ‘Koro’ staat voor ‘Hart’ en ‘Miro’ verwijst naar 
‘Spiegel’.205

Korpo Spirito www.korpospirito.com
(korpo = nl: lichaam - fr : à traduire - en: to be translated & spirito = nl: geest - fr : à traduire - en: to be 
translated)
(eo) XXXX
(nl) Kleine persoonlijke massagepraktijk voor dames in Akersloot (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
203 https://fr.ulule.com/korhom-veutgrandir/
204 https://www.damientraversaz.com/koro
205 http://koromiro.be/over-koromiro
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> ‘Korpo’ en ‘Spirito’ zijn woorden uit het Esperanto, de vertaling is ‘Lichaam’ en ‘Geest’.206

Koruso www.fast-forward.be/koor.html
(koruso = nl: koor - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Het Antwerpse (BE) koor uit de theaterproductie ‘Gelukkig zijn’. In september 2016 
besloot men de naam van het koor te veranderen in Koruso.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam Koruso komt uit het Esperanto. In die artificiële taal betekent het… koor.207

Korvo Nesto is een project van Lieve Peeters en Ine Geerts. Ze gebruiken de naam 
in het kader van hun bedrijfje TapasCity.
> Esperanto voor Kraaiennest208

Kosmo www.e-kosmo.com

Kotopo www.kotopo.net
(kotopo = nl: enzovoort - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Le KoToPo est un lieu associatif  indépendant à Lyon (FR).
(en) XXXX
(de) XXXX
>Kotopo estas kreita de esperantistoj. Unu el la celoj de la kultura centro estas disvastigi Esperanton.

Kreado www.kreado.nl

Kredo www.kredo.be

Kreskado www.kreskado.be
(kreskado = nl: groei - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kreskado is een kennisplatform gericht op innovatieve groeibedrijven.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kreskado is Esperanto voor groei, een term die heel mooi het doel van dit platform samenvat: assistentie en 
advies verstrekken aan jonge, innovatieve ondernemingen en hen bijstaan in hun groei.”209

206 https://korpospirito.com/
207 www.fast-forward.be/koor.html (link werkt niet meer op 10/01/2020)
208 https://www.slideshare.net/LievePeeters3/korvo-nesto
209 https://www.nautadutilh.com/nl/expertises/special-topics/innovatieve-groeibedrijven/
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Kreski www.kreski.be
(kreski = nl: groeien - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kreski is een dynamisch subsidieadviesbureau uit Bissegem (BE) dat is gespecialiseerd 
in subsidieverwerving en subsidiemanagement. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kreski is Esperanto, een universele taal. Ook dat is niet toevallig”210.

Kresko https://kreskocoaching.wordpress.com
(kresko = nl: groei - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Coachingpraktijk van Henriët Veen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam van mijn bedrijf, Kresko, komt uit het esperanto. Kresko betekent groei en dat is waar ik voor sta.211

Kresko www.klusbedrijf-kresko.nl

Kresko www.kresko.be

Kresko tra la muziko www.kreskotralamuziko.nl
(kresko tra la muziko = nl: groei door de muziek - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kresko tra la Muziko is het bedrijf  van de Nederlandse muzikant, lied- en tekstschrijver 
Vincent Guittart.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kresko tra la Muziko betekent ‘groei dóór de muziek’ in het Esperanto. Esperanto is een door Lejzer 
Zamenhof  ontworpen, relatief  gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal.212

Krizo www.krizo.io

Krokodili www.fb.com/pages/category/Bar/Krokodili-Bar-
Cafe-2245742195640401/

Kronika Festival www.kronika.events
(kronika = nl: chronisch - fr : à traduire - en: to be translated)

210 http://www.kreski.be/over-ons/
211 https://kreskocoaching.wordpress.com/
212 https://www.kreskotralamuziko.nl/kreskotralawat/
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(eo) XXXX
(nl) Inloophuis De Kolibrie organiseerde in het najaar van 2018 een speciaal festival voor 
mensen met een chronische ziekte, hun naasten en nabestaanden in Peer (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het festival, georganiseerd door een aantal vrijwilligers van het inloophuis zal KRONIKA heten. 
Kronika is Esperanto voor ‘langdurig’.213

Kuirado www.kuirado.org

Kuiranto www.kuiranto.nl
(kuiranto= nl: degene die kookt - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kok en traiteur
(fr) XXXX
(en) Culinary Creations
(de) XXXX
> Kuiranto betekent in het Esperanto, degene die kookt. Kuiristo betekent kok in het Esperanto. Op deze website 
laat ik zien welke schreden ik maak en gemaakt heb in mijn reis van Kuiranto naar Kuiristo (en wat ik verder 
nog doe op culinair gebied. . . .)214

Kuirarto www.kuirarto.at

Kuirejo www.oliverniewiadomski.de/albums/raum-2/content/
kueche-1

Kuko www.babushkadeli.uk/en/honey-cake-kuko-350g

Kulero www.kulero.de
(kulero= nl: lepel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kelkaj studentoj el Göttingen (DE) fondis la firmaon "Kulero". Ĝi vendas kulerojn 
kiuj estas manĝeblaj por eviti rubaĵon
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kaum hatten wir durch das Internet erfahren, dass in unserer Kreisstadt Göttingen eine neue Firma einen 
esperantosprachigen Namen “Kulero“ trug, schon war der nette Kontakt hergestellt. Juliane Schöning, die junge 
Geschäftsführerin, suchte zusammen mit ihren Vorstandskollegen einen tauglichen Firmennamen für essbare 
Bestecke. Das Wort für Löffel  in  Esperanto  „kulero“  gefiel  ihnen gleich sehr gut. Die junge Unternehmerin, 
die auch Sprachstudentin (sie  lernt  auch asiatische  Sprachen) ist, möchte natürlich selbst auch Esperanto lernen. 
213 https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kronika-festival-voor-chronisch-zieken/c132d395-5c69-
4c26-bef0-54cd48cb9d33
214 https://www.kuiranto.nl/onze-geschiedenis/
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Alsbald tauchte sie mit zwei aktiven Kollegen im Herzberger Esperanto-Centro auf. Es kam ein nettes Interview 
zustande. Auch wunderten sie sich über die vielen Bücher in der Herzberger  Esperanto-Bibliothek. Das junge 
Unternehmen "Kulero GmbH" möchte aktiv gegen den Plastikmüll in der Gesellschaft vorgehen. Sie sind mit 
Begeisterung bei der Sache. Die essbaren Löffel aus Getreide werden zunächst in Indien hergestellt. Diese gibt 
es in verschiedenen Geschmacksvarianten  mit  natürlichen  Stoffen, wie Anis, Minze, Schokolade, rote Beete, 
schwarzem Pfeffer, Spinat. Diese zukunftsfähigen Produkte sollen zunächst  in Eisdielen, bei Imbissständen, 
Fluglinien, Festivals, Catering, usw. angeboten werden. Wir haben die essbaren Löffel gleich probiert. Die 
verzehrbaren  Bestecke  mit  tollen  Aromen  für  eine  neue  Zeit werden  sicher  viele  neue  Kunden  finden.  Wir  
bleiben  in Kontakt. Viel Glück! Multe da feliĉo!215

Kuna Mondo www.kunamondo.nl
(kuna = nl: samen - fr : à traduire - en: to be translated & mondo = nl: wereld - fr : à traduire - en: to be 
translated)
(eo) XXXX
(nl) De Schakelklas in Weidevenne (Purmerend, NL) – een prachtig initiatief  uit 2009 
waarin kinderen met een taalachterstand een jaar intensief  taalonderwijs krijgen – groeide 
uit zijn jasje. Waar De Schakelklas letterlijk begon met één klas, huisvest zij nu zeven klassen, 
met een totaal van 90 leerlingen. Een volwaardige school. Tijd voor een nieuwe naam: Kuna 
Mondo.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Marije Oomens heeft begin 2018 Esperanto Nederland gecontacteerd met de vraag om een goede naam 
voor een nieuwe school. De naam is gekozen na overleg met Arjen-Sjoerd de Vries en Ineke Emmelkamp 
van Esperanto Nederland.

Kundy www.kundy.fr
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) L’association « Il n’est pas trop tard » a développé le site internet Kundy.fr pour faciliter 
l’accès aux activités de loisirs proposés par les associations. Il a aussi pour objectif  d’inciter 
les associations à rendre leurs activités accessibles aux personnes en situation de handicap.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kundy est un raccourci de Kundivido qui signifie « partager » en espéranto. Cette notion de partage traduit la 
philosophie du site Kundy.fr, développé par l’association « il n’est pas trop tard ».216

Kune www.kunekbh.com
(kune = nl: samen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX

215 Esperanto aktuell 5/2019 paĝoj 4-5
216 http://www.kundy.fr/qui-sommes-nous/
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(en) Art organization based in Copenhagen, Denmark with a mission to revitalize the 
culture of  small, heartfelt events.
(de) XXXX
> The word Kune means 'Together' in Esperanto (the language invented by L.L. Zamenhof  in 1887 that was 
supposed to serve as a way of  uniting people around the world by transcending nationality and language barriers) 
and it stands for how it all started: a team of  seemingly different people, culturally and ideologically, coming together, 
united around music, with the intention of  creating a space for others to explore and experience, a space which 
would add value to people's lives through its vision.217

Kune Group www.kunegroup.nl

Kuniri www.kuniri.net
(kuniri = nl: meegaan - fr : à traduire - en: to be translated - de: gemeinsam gehen)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Gemeinsam mit geflüchteten Designer*innen und Schneider*innen aus aller Welt 
kreieren wir unsere Kollektionen. Menschen aus unterschiedlichsten Ländern vereinen 
einzigartige Fähigkeiten, Designvorstellungen und Handwerkskunst. Wir schaffen 
gemeinsam Mode: Fair und nachhaltig hergestellt in Deutschland.
> KUNIRI heißt auf  Esperanto “gemeinsam gehen”. 218

Kunlabora www.kunlabora.be
(kunlaboro = nl: samenwerking - fr : collaboration - en: collaboration)
(eo) XXXX
(nl) Kunlabora is een ‘collaboratieve software factory’ die de focus legt op het bouwen van 
kwalitatieve software op maat van de klant. Het bedrijfje is gevestigd in Leuven (BE) en 
bestaat sinds januari 2018.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kunlabora is the Esperanto word for collaboration. We believe that collaboration with the customer and 
‘speaking the same language’ is key for developing high-quality software solutions.219

Kunlaboro www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/en/projects/
counseling-for-refugees/

Kunsidi
(kunsidi = nl: vergaderen - fr : se réunir - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
217 www.facebook.com/pg/kunekbh/about
218 https://www.kuniri.net/about-2
219 https://www.kunlabora.be/who-we-are/
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(fr) Créé en 2012, Kunsidi est le Courtier en séminaires et évènements du Groupe Réunir 
en France. Il propose aux organisateurs un service complet, de l’aide à la rédaction du cahier 
des charges jusqu’à la recommandation de lieux de réunion dont les devis ont été sollicités, 
analysés et synthétisés. 
(en) XXXX
(de) XXXX
> Créé en 2012, Kunsidi (qui signifie en espéranto : ”se réunir”) est le Courtier en séminaires et évènements 
du Groupe Réunir en France.220 Nomiĝas Réunir Serenity ekde 2015.

Kunveno www.digitalsocial.eu/org/2494/kunveno-digital

Kuraci www.kuraci.be

Kuraĝo www.kurago.nl
(kuraĝo = nl: durf, moed - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Kuraĝo Bedrijfsadvies is een bedrijf  van Arnout van Dijk uit Zeist (NL). Hij 
ondersteunt ondernemers, managers en bedrijven bij het vinden van balans, gericht op 
duurzame bedrijfsontwikkeling en het verbeteren van de continuïteit van het bedrijf.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

Bistro Kurso www.kurso.be

Kurta www.generation-t.be/en/profiles/lisa-huylebroeck
(kurta = nl: kort - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Media specialisten die bedrijven en instellingen helpen en adviseren bij het maken van 
video en audio content voor socialmedia, radio, televisie, streaming
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kort werk is hun spe ci a li teit. De be drijfs naam Kur ta52 duidt daar ook op. ‘Kur ta’ be te kent in het Espe-
ran to ‘kort’. Maar waar om 52? Leer tou wer: “Al leen Kur ta von den we wat kaal. Een jaar telt 52 we ken 
en we be vin den ons hier op de 52e breed te graad.’’ Om er breed la chend aan toe te voe gen: “Bo ven dien had ik 
ge dacht op mijn 52e met pen si oen te gaan, maar dat is niet echt ge lukt.’’221

Kurteno www.entrya.be

Kutimo www.generation-t.be/en/profiles/lisa-huylebroeck
220 http://www.tikamedia.com/le-groupe-reunir-est-entre-en-negociation-exclusive-pour-acquerir-even-
teo-organisateur-du-market-place-du-voyage-d%E2%80%99affaires/
221 https://www.spreekbuis.nl/leertouwer-en-de-vries-kurta52-we-voelen-ons-thuis-bij-de-publieke-om-
roep/
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(kutimo = nl: gewoonte - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Lisa Huylebroeck had het gevoel dat veel mensen rondom haar verloren zijn en niet 
goed weten wie ze echt zijn, waar ze echt voor staan en wat ze willen doen en bereiken. Dit 
uit zich dan op een bepaald moment in verschillende gradaties van energieloosheid. Om 
hiervoor deels een oplossing te bieden, besloot ze om zelf  het project Kutimo op te richten. 
Het doel van het project is het cultiveren van goede gewoonten om positieve energie en 
harmonie te bevorderen, ook in moeilijkere tijden. Praktisch trachtte ze een community 
te creëren van werkzoekenden, initieel met focus op hooggeschoolde werkzoekenden in 
Brussel (BE). Het is onduidelijk of  Lisa haar plannen heeft gerealiseerd.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Om hieraan deels een oplossing te bieden heb ik besloten om zelf  het project Kutimo, wat ‘gewoonte’ betekent 
in het Esperanto, op te richten.222

Kutimo www.ecussleep.com/en/product/kutimo-storage-bed

Kvalita www.kvalita.nl

Kvalito www.kvalito.ch

Kverko www.galtane.com/nl/product/kverko
(kverko = nl: eik - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Deze parketolie van de firma Galtane uit Nijvel (BE) werd speciaal ontwikkeld om de 
natuurlijke kleur van eik of  kastanje op te frissen. Kverko geeft het hout een grijs/beige 
afwerking, net zoals de kleur van natuurlijke eik.
(fr) Cette huile de la société Galtane de Nivelles (BE) a spécialement été conçue pour 
raviver la teinte naturelle du chêne ou du châtaignier. Elle confère au bois une surface gris-
beige, la couleur du chêne. Finition mate à satinée. Kverko convient pour les parquets, le 
mobilier...
(en) XXXX
(de) XXXX
> Kverko, «chêne» en esperanto, est une huile spécialement conçue pour raviver la teinte naturelle du chêne ou 
du châtaignier223

Lago is sinds februari 2018 de nieuwe naam van S&R, een Belgische keten van 
subtropische zwembaden. (lago = meer in het Esperanto, maar ook in het Italiaans. www.
lago.be

Lakanto www.lakanto.com
222 www.generation-t.be/en/profiles/lisa-huylebroeck
223 https://www.galtane.com/fr/accueil/44-78-kverko.html
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Lakto www.tinyurl.com/lakto-jumbo
Halfvolle melk van het merk Lakto werd tot voor kort (2017) verkocht bij supermarktketen 
Jumbo.

Lakto www.lakto.com.tr

Lampo www.lampo.it

Lana www.tinyurl.com/cinderella-lana

Lanĉerto www.lancerto.com
ortografia kuriozaĵo :-)

LandLimo www.fotolimo.com/landlimo
(landlimo = nl: grens - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Afin de développer un réseau d’acteurs culturels questionnant la notion de frontière 
à travers les arts visuels, FotoLimo a impulsé l’initiative LandLimo, un programme 
collaboratif  euro-régional en partenariat avec les entités Ruido Photo, Casa Planas et 
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
(en) In order to create a network of  cultural actors questioning the concept of  border 
through the visual arts, FotoLimo has promoted LandLimo: a collaborative Euroregional 
program developed together with the entities Ruido Photo, Casa Planas and Pyrenees–
Mediterranean Euroregion, which is developed simultaneously in Barcelona,   Palma de 
Mallorca, and in the border region of    Cerbère-Portbou.
(de) XXXX
>FotoLimo (landlimo, frontière en espéranto) est un festival transfrontalier de photographie et d’arts visuels 
dont le thème principal est la frontière au sens le plus large du mot.224

Lano www.lano.com

Lano www.lano.be

Lango www.langodotapp.wpcomstaging.com/855-2/

Lavado www.fb.com/jeugdhuislavado

Leginda www.leginda.eu

Leĝisto https://legisto7.webnode.be

224 http://fotolimo.com/en/the-festival/
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Lento www.lentohasselt.be
Lento is een volledig plantaardig restaurant in hartje Hasselt, waar je kan komen genieten 
van al het goede dat de natuur te bieden heeft. 
> De oprichters van het restaurant hebben me laten weten dat voor hen de naam Lento uit het Spaans 
komt (langzaam). Maar ze vonden het wel “leuk om te horen dat het ook in het Esperanto een betekenis 
heeft!”. 

Leontodo www.leontodo.de

Lerta www.lerta.nl

Lerta www.tinyurl.com/lerta-krukje

Levanto www.levanto.be
(levanto = nl: een heffer, iemand die je opheft - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Levanto uit Deurne (BE) adviseert en ondersteunt werkgevers bij tewerkstelling, 
opleiding en werkorganisatie. Levanto screent, oriënteert en coacht gemotiveerde 
werkzoekenden om een geschikte job te vinden.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Toen Levanto werd opgericht, hebben zij zelf  contact opgenomen met het Esperantocentrum in Antwerpen 
met de vraag om een originele naam in foutloos Esperanto.225

Levanto www.levantogroep.nl
> staat voor LEven VAN TOp tot teen.

Libera www.liberavzw.be

Libro www.boekencafe.be
is een boekencafé in Westerlo (BE). Beginnende en gevestigde kunstenaars kunnen 
kostenloos in Café Libro exposeren. Op geregelde tijdstippen zullen er leeskringen 
gehouden worden: je leest thuis een geselecteerd boek en op een afgesproken datum 
wisselen ze samen van gedachten over hetgeen je gelezen hebt! In de deelnameprijs zit 
een “Cafe Libro” (koffie met zoete tapas) of  een “Vino Libro” (glas wijn met hartige 
tapas)

Liganta forto www.ligantaforto.be
(liganta forto = nl: bindkracht - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Liganta forto is een organisatie uit Heule (BE) die ervaringen voor individuen, gezinnen, 
teams en groepen wil creëren om hun relaties sterker te maken. 
225 Aan mij bevestigd in januari 2018 door Gerd Jacques en Paul Peeraerts
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(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ward Ghekiere heeft me het volgende geschreven: “Het klopt dat Liganta Forto bindkracht betekent in 
het Esperanto en ik leg inderdaad de link niet naar het Esperanto op mijn website. Wij gebruiken de naam 
‘Liganta forto’, omdat we willen werken aan de bindkracht bij mensen. ‘Liganta forto’ betekent bindkracht. 
Wat ons drijft, is het creëren van ervaringen voor individuen, gezinnen, teams en groepen om hun relaties 
sterker te maken.”

Ligna Agentuur www.mecamgroup.be/nl/ligna

Ligno www.renderstegelkachels.be/nl/cv-ketels/17-ligno

Ligno www.renobo.be/merken/ligno

Ligno Floors www.lignofloors.be

Lingva www.moutons-electriques.fr/editeur/lingva

Lingve www.lingve.eu
(lingve = nl: taal (bijwoord) - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Profesia retejo de la hungara tradukisto Szabolcs Szilva.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> La kreinto de la firmao estas konata esperantisto.

Logiko is een groepspraktijk Logopedie in Lummen (BE) en Heusden-Zolder (BE). 
www.logiko.be

Loka Essentials www.loka-essentials.com

Loko www.loko.be

Loko www.lokobar.pl/stypa
(loko = nl: plek, plaats - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Bar in Warschau (PL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> LOKO to lokal usytuowany w centrum Warszawy przy ul. Smolnej 36. Jego nazwa pochodzi z języka 
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esperanto i oznacza MIEJSCE.226

Ludejo www.ludejo.eu
(ludejo = nl: speelplaats - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Profesia retejo de la hungara tradukisto Szabolcs Szilva.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Ludejo is your partner for translation and multilingual content creation. We have been 
offering a wide range of  communication services since 2017. From translation, copywriting 
and editing, to technical documentation and graphic design.
(de) XXXX
> The word ‘Ludejo’ comes from Esperanto and means ‘playground’. It is a reference to the playfulness and 
creativity that distinguishes us from other translation and communication agencies.

LUDI educatieve winkel (ludi = spelen. De uitbater heeft aan mij het volgende 
gestuurd: “Het Esperanto is mij niet helemaal onbekend, maar LUDI is de vervoeging 
van LUDERE , het spelen of leren, uit het Latijn. De LUDI waren ook de publieke 
spelen bij de Romeinen (nog het meest bekend van het ‘Christenen voor de leeuwen 
gooien’) waarbij zowel voor entertainment werd gezorgd zodat de plebejers kwamen, 
maar waar ook wetten en regels werden aangekondigd of duidelijk gemaakt. LUDI staat 
voor een ‘speelse’ manier om de ideeën, met name omtrent gedragsverandering richting 
duurzaamheid, aan de man/vrouw te brengen.” www.educatievewinkel.be

Ludo www.tradgames.org.uk/games/Pachisi.htm

Lulilo www.tinyurl.com/lulilo-eo
(lulilo = nl: wieg - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Lulilo is een vzw uit het Waalse Lobbes (BE) die werkt rond zwangerschap. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De eigenaar heeft in 2017 aan esperantist Jean-Pol Sparrenberg mondeling bevestigd dat hij een naam in 
het Esperanto heeft gekozen.

LumaLano www.lumalano.nl

Lumi www.lumi.be

Lumi www.lumi-supercomputer.eu

Lumigado www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/lumigado-0
(lumigado = nl: verlichting - fr : à traduire - en: to be translated)
226 https://funer.com.pl/firma,loko,12472.html
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(eo) XXXX
(nl) Met dit project wil Acco Accountants uit Antwerpen (BE) de basis leggen voor de manier 
van werken in het Acco van de toekomst.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Op de project-website van ESF Vlaanderen staat vermeld: “Lumigado is Esperanto voor Verlichting. Met 
deze naam verwijzen wij naar de stroming de Verlichting die de basis legde voor de Westerse beschaving.”227 
Opmerkelijk: de project-verantwoordelijke is iemand van Kreski, een bedrijf  dat zelf  ook een naam in het 
Esperanto heeft. Wellicht is dat geen toeval?

Lumigo www.lumigo.eu

Lumo Decor www.lumodecor.be

Lumo www.cadeau.nl/lumo-leeslampje-voor-boek/

Lundo Muziko
(lundo muziko = nl: maandag muziek - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) In Gentbrugge (BE) schuilt vast en zeker onnoemelijk veel muzikaal talent, 
afkomstig uit alle windstreken. Om dit te ontdekken, organiseert Pascale Steurbaut vanaf  
februari 2018 ‘Lundo muziko’, een ontmoetingsmoment voor iedereen, met muziek als 
gemeenschappelijke taal.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Pascale heeft me het volgende laten weten: “Ik spreek geen Esperanto en ken het zoals het gros van de 
mensen als een kunsttaal die werd ontworpen om een brug te slaan tussen verschillende culturen en om 
mensen wereldwijd toe te laten om met elkaar te communiceren. Met ‘Lundo muziko’ wil ik de verschillende 
nationaliteiten uit onze buurt met elkaar in contact brengen via een andere internationale taal m.n. muziek. 
Door gebruik te maken van het Esperanto in de titel wilde ik het interculturele aspect van dit projectje 
benadrukken.”

Lupo www.hs-lupo.nl

Magio www.magio.de

Majstro www.differnz.nl/douchegordijnen/majstro

Majstro Aplikaĵoj www.majstro.com
(majstro-aplikaĵoj = nl: meester-applicaties - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
227 https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/lumigado-0
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(nl) Majstro is een online vertaalwoordenboek voor Nederlands, Engels, Esperanto, Frans, 
Duits, Spaans en vele andere talen. Het is ontwikkeld door Gerard van Wilgen uit De 
Bilt (NL). Sinds 2003 heeft hij een bedrijfje, Majstro Aplikaĵoj, dat actief  is rond Website 
development, database management, web server management, tool development, freeware 
development en SEO.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  De website is grotendeels in het Esperanto.

Majstro Audio www.majstroaudio.com

Majstro-Bouw www.majstro-bouw.nl

Majstro People https://majstro.recruitee.com

Majstro Verzekeringen www.majstroverzekeringen.nl

Malgranda www.malgranda.nl
(malgranda = nl: klein - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Nederlanda kafomarko.
(nl) Nederlands koffiemerk.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Esperanto is een politiek neutrale, internationale taal. De vertaling van Kleine (Cleijne) is Malgranda.228

Maljuna frato www.maljunafrato.nl (website niet bereikbaar op 20/11/2018)
(maljuna frato = nl: oude broer - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Maljuna Frato was de mentor en de vertrouwenspersoon die de jongere helpt zichzelf  
te hervinden. Het uiteindelijke doel was stabilisatie door middel van begeleiding en/of  
behandeling en een scholing- of  werktraject. Wilfrido Carvajal was een van de mentoren 
van het project. Maljuna Frato maakte deel uit van het Europese Equal-project. Equal was/
is een programma van het Europees sociaal Fonds (ESF).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De website is grotendeels in het Esperanto. “Jongeren met een andere culturele achtergrond die met 
psychische problemen kampen, kunnen terecht bij ‘Maljuna Frato’, dat ‘grote broer’ betekent in de 
wereldtaal Esperanto.”229

228 https://malgranda.nl/
229 http://www.mikadonet.nl/artikel.php?artikel_id=516 Publicatiedatum: 3 maart 2006
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Malnova Banejo www.malnovabanejo.nl

Malsameco Festival
(malsameco = nl: ongelijkheid - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De vzw Passe Muraille organiseerde in 2012, in samenwerking met de stad Bergen 
(Mons, BE), de eerste editie van het Malsameco Festival. Het stond open voor verschillende 
artiesten: mensen met een handicap, van buitenlandse origine, van andere culturen,...
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Malsameco signifie ‘différence’ en esperanto. Tout est dit : ce nouvel événement est un festival qui allie 
culture et différence.230

Malsparo
(malŝparo = nl: te vertalen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Malsparo est une fable contemporaine rendant hommage à mère nature, étouffée, 
asphyxiée par notre besoin croissant de consommer. Le Chat Barré est un cabaret champêtre 
installé dans la commune de Fontiers-Cabardès.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Malsparo (détritus en esperanto) est une fable contemporaine.231

Manĝo www.mangovegan.com.pl
(manĝo = nl: maaltijd - fr : repas - en: a meal)
(eo) XXXX
(nl) Vegetarisch restaurant in Warschau
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  En la retejo ne estas mencio pri Esperanto, sed oni uzas la literon ĝ, kiu nur ekzistas en Esperanto.

Manifesto www.manifesto-hoorn.nl

La Mano www.la-mano.be

MARO De MARO (Multiculturele Adviesraad van Oostende) (BE) is de officiële 
woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden in Oostende en de draaischijf tussen 
de lokale overheid, andere instanties en de minderheden in Oostende. 
(maro = zee
230 http://www.mons.be/culture/events/1ere-edition-du-malsameco-festival
231 https://www.facebook.com/2371714716415502/posts/2415543052032668/
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MARO www.voordekunst.nl/projecten/7343-maro-1

La maro
(la maro = nl: de zee - fr : la mer - en: the sea)
(eo) XXXX
(nl) Een voormalig restaurant in Oostende (BE). Het heeft bestaan van 1996 tot 2015.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Flory Witdoeckt heeft me in september 2018 bevestigd dat ze de zaakvoerders kent en dat zij de 
Esperantonaam toenertijd aan hen heeft gesuggereerd.

Medito www.meditofoundation.org/about + Medito app

Mem
(mem = nl: zelf  - fr : soi même - en: yourself)
(eo) XXXX
(nl) De mengkranenserie MEM van het merk Dornbracht werd in 2003 geïntroduceerd.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> MEM schept een nieuw begrip voor de immateriële waarden in het leven en de badkamer – want MEM 
leidt direct naar de innerlijke belevingswereld van de mens. Zo betekent de naam MEM in het Esperanto 
ook ‘zelf ’.232

Membro www.membro.nl

Memori www.memori.be 
> Eric Goubin, een van de oprichters van Memori, schreef me het volgende: “Ik moet als oprichter van 
Memori toegeven dat het nieuw voor me is dat ‘Memori’ in het Esperanto ‘onthouden’ betekent. Maar 
nu ik dat weet is dat een extra reden om onze naam te koesteren.”

Memoro www.memoro.nu
(memoro = nl: herinnering - fr : memoire - en: memory)
(eo) XXXX
(nl) Woorddienstbegeleiding bij uitvaart.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  De oorsprong van de naam Memoro is gelegen in de wereldtaal Esperanto. Een taal die is ontwikkeld om 
verschillende culturen bijeen te brengen.233

232 http://www.glorieux-interieurarchitectuur.be/nl/badkamer-d--vichte
233 https://memoro.nu
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Merdo www.facebook.com/pages/category/Argentinian-
Restaurant/Merdo-Steakhouse-Bar-260184454436051/

Merito www.merito.be

Metaforo 
is een Brusselse fotoclub. De fotoclub, geleid door Leo Jo Estercam, is bedoeld voor 
zowel hen die hun fototoestel al goed kennen als voor beginnelingen.

Metodo www.metodo.be

Metroo www.metroo.pl

Mevo www.rowermevo.pl
(mevo = nl: meeuw - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Pruntbicikla sistemo en norda Pollando. La metropola biciklo funkcios en 14 
komunumoj: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Puck, Reda, Kartuzach, Sierakowice, 
Somonin, Stężyca, Władysławowo, Żukowo, Pruszcz Gdański kaj Rumanujo. Oferto estas 
nuntempe aranĝita por elekti la entrepreniston kaj sisteman funkciigiston. La metropola 
bicikla sistemo baziĝos sur kvara generacia biciklo ekipita per GPS, GSM kaj elektroŝlosilaj 
moduloj. La teleinforma sistemo estos ekipita kun geolokula, pruntita kaj rezerva modulo. 
La luado de la biciklo fariĝos intuicie uzante aplikaĵon sur poŝtelefono (operaciumoj 
Android kaj iOS), tra la modulo NFC (alproksimiĝanta al la telefoneto al la fina stacio en la 
biciklo), skanante la QR-kodon aŭ uzante proksimecan karton. La projekto "Konstruado 
de la Metropola Biciklo OMG-G-S" estas kunfinancita de la Eŭropa Regiona Disvolva 
Fonduso sub la Regiona Operacia Programo de la Voĉvojaĝo Pomerania por la jaroj 2014-
2020. Kunfinancado el EU-financo superas 17 milionojn da PLN.234

(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Zwycięskie Mevo w języku esperanto oznacza mewę.235

> La aŭtoro de la venka propono estas Michał Wiśniewski. La gajninto gajnis 6,5-jaran abonon pro uzado de 
metropola biciklo, la aliaj finalistoj ricevos jarajn enirpermesilojn.

- Kiam mi ellaboris la proponon pri nomo, mi serĉis komunan nomilon por la Triurbo kaj nia tuta regiono. La 
segejo estas tia ofta nomanto, ĉar ĝi okazas preskaŭ ĉie ĉe ni. Persone, mi asocias seĝon kun libereco. Krome mi 
volis iom internacii mian proponon, tial oni elektis Esperanton. Mi pensas, ke ĉiuj povas trovi ion por si mem en 
ĉi tiu nomo. La aliaj nomoj ankaŭ estis spritaj kaj sukcesaj. Gratulon al ĉiuj kaj dankon - diras la aŭtoro de la 
venka propono, Michał Wiśniewski.

234 Laŭ Iwona Kocieba
235 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Mevo-tak-bedzie-nazywal-sie-pomorski-rower-metropolital-
ny-n123154.html
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Por akiri la ŝancon por premio, vi nur devis pravigi la elekton de la nomo, kiun vi voĉdonis. La Komisiono elektos 
la plej kreivajn respondojn kaj rekompencos ilin, inter aliaj ĉiumonataj enirpermesiloj por la Metropola Biciklo, 
kinejaj biletoj aŭ aparatoj de agaj partneroj.

Iuj nomoj estis sendepende proponitaj de pli multaj homoj. Verŝajne la rekorda posedanto tiurilate estas Metrower, 
proponita sendepende de pli ol 50 homoj.

Loĝantoj de Metropolo montris grandan kreivecon, tial la ĵuriaj diskutoj estis plenaj de emocioj, kaj neniu propono 
konvinkis ĉiujn siajn partoprenantojn. Tiaj diskutoj kiel "Metropola Pomykacz", "YoloBike", "Neptunello", 
"Pomelo", "Merol", "Wanoga" (Kaŝuba "vojaĝo") kaj "Dorszower" estis forigitaj dum la diskuto. Interesa 
propono estis ankaŭ la nomo ElecTri (de Tricity), kiu kongruus nur se ĉiuj bicikloj estus elektraj, kaj tion ni scios 
nur post la kandidatiga procezo.236

Mezuri www.kunlabora.be/blog/2018/11/15/mezuri-1.0-is-live

Mezuro www.mezuro.nl & www.mezuro.com
(mezuro = nl: maat - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Mezuro is een data science bedrijf  dat gespecialiseerd is in het toepassingsgericht 
gericht ontwikkelen van  verblijfs- en mobiliteitsinformatie uit anonieme netwerkdata van 
mobiele telecomproviders.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Mezuro (het woord betekent ‘meten’ in Esperanto) voert tellingen uit met behulp van de verplaatsingsgegevens 
van mensen met een smartphone.237

Mia Domo www.miadomo.nl
(mia domo = nl: mijn huis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Mia Domo is als onderdeel van Treize Holding BV gestart door ondernemer 
Floris Venneman en interieuradviseur Evelyne Bok. Door kennis en ervaring vanuit het 
ondernemerschap en de (online) retail te combineren met de expertise en ervaring op het 
gebied van trends en ontwikkelingen in de wereld van interieurs, willen ze de wereld van de 
‘woonretail’ veranderen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Mia Domo is Esperanto voor ‘mijn (t)huis’. Ofwel: Mia Domo is er voor jou. Om van jouw huis écht 
je thuis te maken.238

236 Libera traduko de teksto el https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Mevo-tak-bedzie-nazywal-sie-po-
morski-rower-metropolitalny-n123154.html
237 https://www.mezuro.com/wp-content/uploads/2019/04/mensentellenmetmobieltjes.pdf
238 http://miadomo.nl/over-mia-domo/
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Mia Europo www.miaeuropo.eu
(mia Eŭropo = nl: mijn Europa - fr : mon Europe - en: my Europe - de: mein Europa)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Mia Europo est le seul magazine qui fait découvrir l’Europe aux enfants de 8 à 13 ans.
(en) XXXX
> Mia Europo signifie « Mon Europe » en esperanto, la langue construite internationale.239

Mielo www.ciproboilies.nl/Kanuka-Mielo-EA-100-ml-flavours

Mielo www.eet.nu/zwijndrecht/snackbar-mielo

Migranto www.migranto.ru

Miksaĵo www.goteborg.com/miksajo
(miksaĵo = nl: mengeling - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  En la retejo ne estas mencio pri Esperanto, sed oni uzas la literon ĵ, kiu nur ekzistas en Esperanto.

La Minuto www.minuto.be
(la minuto = nl: de minuut - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) La minuto is een complementaire valuta ter waarde van 1 minuut service. Ze wordt 
gebruikt in de regio van Braine-le-Comte (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Cédric Heine van La Minuto heeft me via e-mail bevestigd dat de naam effectief  van het Esperanto 
komt.

Miras www.miras.be

Mirinda www.mirinda.com
(mirinda = nl: prachtig - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Mirinda is een frisdrank die zijn oorsprong kent in Spanje. In 1970 heeft PepsiCo het 
merk overgekocht. Tegenwoordig is het vooral te krijgen in Amerika. In België is volgens 
de lokale website van PepsiCo de sinaasappelsmaak beschikbaar.
239 https://www.miaeuropo.eu/a-propos
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(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Mirinda bolsson gazeuse a été créée en Espagne en 1959. Le mot Mirinda signifie < admirable > ou « 
mervelleux > en espéranto La saveur orange est disponible en Belgique.240

Mirinda films www.mirinda.com
(mirinda = nl: prachtig - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Del Esperanto (pronunciado mee-REEN-dah) 1.f. Maravillosa, admirable, sorprendente, asombrosa.241

Mistero www.veritas.be/eshop/be_nl/F-12916-
breiwol/P-1277725-

Moderna www.modernatx.com

Modesta www.lscarcleaning.be/modesta-glas-coating

Mola www.ah.be/producten/product/wi426107/mola-toiletpapier

Mola movado www.molamovado.be
(mola movado = nl: zachte beweging - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) In de praktijk Mola movado in Hansbeke (BE) word je individueel of  in groep in beweging 
gebracht om zelf  te groeien en te ontplooien tot wie je écht bent.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Mola Movado is Esperanto voor zachte beweging.242

Monda www.monda.nl

Monda Festo www.fb.com/events/s/monda-festo-
2016/243947279292261/?ti=icl

Monda Muziko www.radioideaal.nl/news.php?type=agenda&id=2
1515&titel=Optreden-koor-Monda-Muziko-in-Doesburg

240 http://www.pepsico.be/fr/nos-marques/marques-locales
241 http://mirindafilms.com
242 http://www.molamovado.be/
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Mondo www.mondo.be
(mondo = nl: wereld - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Mondo is een vzw uit Berlaar (BE) die mensen opnieuw wenst bewust te maken van 
het mens-zijn. Ze publiceren boeken, brochures en elk trimester verschijnt hun tijdschrift 
Mondkoncepto (wereldbeeld). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Esperanto estas unu de la lingvoj de la retejo.

Mondo www.vpro.nl/programmas/mondo.html

Mondo www.mondochemicals.com

Mondpaco
(mondpaco = nl: wereldvrede - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Mondpaco is een voormalige wandelclub uit Ham (BE). Op de website van Wandelsport 
Vlaanderen vzw staat vermeld dat er geen actieve leden meer zijn.243

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De naam ‘Mondpaco’ is een woord van het Esperanto en betekent in het Nederlands: ‘wereldvrede’. Het 
wordt “mondpatso” uitgesproken!244

TJ Mondpaco www.mondpaco.com
(mondpaco = nl: wereldvrede - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Flandra kantisto.
(nl) Vlaamse zanger.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Zijn artiestennaam is TJ Mondpaco. Tee Jay Mond-pat-so uitgesproken. TJ zijn de initialen zijn naam 
Timmermans Johnny en Mondpaco is een woord van 't Esperanto en betekent in 't Nederlands: "Wereldvrede".245

Monero www.getmonero.org
(monero = nl: geldstuk - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Monero is een cryptomunt (peer-to-peer) waarbij alle transacties als anonieme 
betalingen worden afgehandeld.

243 https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/club/2088 (okt. 2018)
244 http://www.dragonders.be/doopnamen2.htm (junio 2020)
245 http://www.tjmondpaco.be/
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(fr) XXXX
(en) Monero is secure, private, untraceable digital currency that is available to all.
(de) XXXX
> The word Monero is from the Esperanto language. The creators chose to use Esperanto because it is a 
‘decentralized’ language and represents the breaking of  barriers between people, on a global scale. In Esperanto, 
Monero is a word composed of  three elements freely put together, one syllabus each: mon + er + o. Each has a 
meaning. Which means ‘monero’ can be analyzed as meaning: “a noun that describes the smallest part of  money”. 
Or, a coin.246

(monero = geldstuk. Binnen het Monero-project is er ook gekozen voor de naam Kovri247. 
(kovri = beleggen/toedekken.
+ privata

Montego www.montegofietsen.nl

Morti www.morti.be

Movado www.movado.be

Movado sen nomo www.movado-sen-nomo.net
(movado sen nomo = nl: bond zonder naam. - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Bond zonder Naam is een Vlaamse maatschappij-kritische beweging die vooral bekend is 
van de gratis maandspreuken die uitnodigen tot reflectie, verdieping en verandering. Zo’n 
spreuk telt maximaal acht woorden en moet ofwel een zinvol inzicht geven of  een vraag 
stellen die doet stilstaan. Bijvoorbeeld: “Kijk minder naar je scherm. Meer naar elkaar”.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> In 1980 heeft BZN ‘Movado sen Nomo’ opgericht met de bedoeling de spreuken en boeken wereldwijd 
via vertalingen in het Esperanto aan te bieden. Phil Bosmans, een kernfiguur van Bond zonder Naam, heeft 
in het jaar 2000 het Wereld-Esperantocongres in Wenen bijgewoond.

MOVI+ www.seniority-services.be
> Mobiliteit Voor Iedereen.

Movi Kanti Revo www.thefwa.com/cases/movi-kanti-revo
(movi kanti revo = nl: bewegen, zingen, droom - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Cirque du Soleil staat bekend om indrukwekkende live-shows die de natuur-wetten 
en de limieten van het menselijk lichaam lijken uit te dagen. Op Google’s Big Tent 
Event, in 2012 in New York, vervaagde de grenzen tussen de fysieke en virtuele wereld. 

246 https://www.monerooutreach.org/quick-facts.html
247 https://github.com/monero-project/kovri
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Google presenteerde een innovatief  Chrome-experiment, Movi.Kanto.Revo, gemaakt in 
samenwerking met Subatomic Systems.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Movi.Kanto.Revo staat voor bewegen, zingen en dromen. De bezoeker wordt een mysterieuze en 
surrealistische wereld mee ingenomen. Onderweg worden ze verrast door de optredens van personages van 
Cirque du Soleil. De bezoeker wordt meegenomen in de wereld van Cirque du Soleil en zet de virtuele wereld 
letterlijk in beweging. Om de creativiteit van Cirque du Soleil over te brengen, heeft Google HTML en CSS 
gemengd met 3D-overgangen en HTML5 API’s.248

Mozaiko https://overheid.vlaanderen.be/mozaiko

Muzika www.muziekaanhetkasteel.be
> De vzw MuziKa (Muziek aan het Kasteel) is opgericht met als doel “Muziek aan het kasteel” 
te brengen in Malle (BE).

Muzikamanto www.muzikamanto.be
(muzikamanto = nl: muziekliefhebber - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Als muziekliefhebber kun je bij Muzikamanto in Lier (BE) terecht voor o.a. piano-, 
viool- en andere muzieklessen.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> 'Muzikamanto' betekent 'muziekliefhebber' in de wereldtaal, Esperanto. 249

Muziki per amikeco www.arthurtrooppd.nl
(muziki per Esperanto = nl: musiceren door vriendschap - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De leden van de Nederlandse doedelzakband The Arthur Troop Pipes and Drums 
(ATPD) hebben een politie-achtergrond. Arthur Troop was de oprichter van the 
International Police Association (IPA).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Het devies van de IPA is ‘Servo per Amikeco’, wat in het Nederlands ‘Dienen door Vriendschap’ 
betekent. Het motto van de ATPD is ‘Muziki per Amikeco’, wat in het Nederlands ‘Musiceren door 
Vriendschap’ betekent.250

Muziko www.jma-allegro.be

248 http://karelgeenen.be/26/google-lanceert-innovatief-chrome-experiment-met-cirque-du-soleil/
249 http://www.muzikamanto.be/ jun. 2020
250 https://www.whalepiper.nl/band/
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Muziko www.muziko.com

Muziko www.muziko.fr

Muziko www.muzikoplayer.com

Naciako https://fr.ulule.com/naciako-parcs/
(nacia parko = nl: nationaal park - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Naciako est la contraction de Nacia Parko, en Esperanto.251

Najbaro www.facebook.com/Najbaro-101252944856652

Najlo www.najlo.be
(najlo = nl: nagel (maar ungo = vingernagel) - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Najlo is een nagelstudio uit Wommelgem (BE). Je kunt er terecht voor kunstnagels, 
wimperextentions, lash-lifting, microblading en spraytan.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Jessica Olaerts heeft me het volgende geschreven: “ Ik heb inderdaad de naam Najlo gekozen door zijn 
betekenis. Mijn moeder had vroeger, 35 jaar geleden, een vriend die de taal machtig was dmv van zelfstudie. 
Zij was daar zo door gefascineerd dat we bij het opstarten van de zaak ook een originele naam wilden en 
meteen naar Esperanto gingen zoeken. Doordat ik ben begonnen met enkel kunstnagels, ben ik ook tot 
Najlo terecht gekomen.”

Najtingalo 
www.koorklank.be/bibliotheek/score/la-najtingalo-de-nachtegaal
(najtingalo = nl: nachtegaal - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) De Vlaamse componist Kristiaan Van Ingelgem heeft de Esperanto-versie van het 
gedicht 'De Nachtegaal' van Guido Gezelle gebruikt voor zijn plichtlied 'La Najtingalo', 
een lied dat door alle gelijkstemmige jeugdkoren gezongen werd tijdens het Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (30 april en 1 mei 2016).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

251 https://fr.ulule.com/naciako-parcs/
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Natura www.natura.be 

Naturhejmo
(naturhejmo = nl: natuur(t)huis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Ooit was Naturhejmo één van de kandidaat-namen voor de drankgelegenheid het Sint-Pietershof 
in Moen (BE). Het enige spoor van de Naturhejmo nu is de naam in het dak van de schuur, 
geschreven met dakpannen van een andere kleur.252

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> La posedanto de Sint-Pietershof, Lucrèce Decostere, estas esperantisto.

Naturo www.naturo.be

Naturo www.praktijk-naturo.nl

Naturo Vloeren www.naturo.nl

Navigo www.navigomuseum.be

Naturamiko www.ouest-france.fr/normandie/houlgate-14510/le-
geant-naturamiko-rencontre-les-habitants-2618712
(naturamiko = nl: vriend van de natuur - fr : ami de la nature - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Naturamiko signifie "Ami de la nature" en esperanto253

NebuloSoft www.nebulosoft.be

Nederhem www.nederhem.be
(nl) Het nieuwbouwproject Nederhem is een dorp tussen twee steden, met Halle (BE) in de 
achtertuin en Brussel wat verderop. Ze hebben gekozen voor namen van kleuren in het Esperanto 
voor de verschillende onderdelen van hun project: blua, ruĝa, menta, ora en verda.

Nenia problemo www.pieterdelaere.com
(nenia problemo = nl: geen enkel probleem - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX

252 Uit een interview met Lucrèce Decostere in Horizon-taal Jaargang 49 - nummer 285 mei - juni 2017
253 https://www.ouest-france.fr/normandie/houlgate-14510/le-geant-naturamiko-rencontre-les-habi-
tants-2618712
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(nl) Een van de pedagogische composities van de Vlaamse componist - dirigent - saxofonist 
Pieter Delaere.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De titels van de werken zijn in het Esperanto geschreven. Muziek is voor mij een universele taal, en dat 
was ook het oorspronkelijke doel van het Esperanto.254

Neniu www.neniu-assos.org
(neniu = nl: niemand - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Vzw Neniu en Oplichting Helpdesk vzw werken sinds 2014 samen tegen oplichting via 
internet. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> André Corbisier, een Waals esperantist, koos deze naam: “Waarom de naam “NENIU”? In de taal 
Esperanto (Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen en talen met elkaar te 
laten communiceren) betekent NENIU “niemand”. Wanneer we in detail gaan over het nieuwe fenomeen 
ontstaan door al de nieuwe technologieën, moeten we beseffen dat achter de mooie foto’s, beloftes, schrijven 
etc “niemand” zit. Het gevolg is dan ook dat de slachtoffers “niemand” kunnen laten berechten. Wanneer 
de slachtoffers uiteindelijk klacht gaan neerleggen bij de bevoegde instantie worden ook zij aanzien als 
“niemand” wegens het niet beschikken over echte gegevens wie er achter de oplichting zit.
Daarom besloten wij er “niemand” van te maken en net als de Esperanto-taal ons niet gaan laten 
tegenhouden door de grenzen van talen of  landen.”255

Nia domo www.niadomo.nl
(nia domo = nl: ons huis - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Bowling en lunchroom in Boekel (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Nia Domo betekent Ons Huis256

Nia Mondo www.nia-mondo.com
(nia mondo = nl: onze wereld - fr : à traduire - en: to be translated - de: unsere Welt)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Falafel Food Truck & Catering
(de) XXXX
254 http://pieterdelaere.com/componist/composities/pedagogisch.html
255 https://neniu-assos.org/inter/onthaal/Wie%20zijn%20wij.html
256 https://www.niadomo.nl
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> Nia Mondo (Esperanto = unsere Welt), das sind wir - Nadine und Arthur.257

Nia revo www.niarevo.eu
(nia revo = nl: onze droom - fr : notre rêve - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Vakantiewoning in Zeeland (Nederland)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De woorden Nia Revo zijn  in Esperanto en staan voor  “Onze Droom”.258 

Nivelo www.nivelo.be

Ni vidas www.nividas.com
(ni vidas = nl: we zien - fr : nous voyons - en: we see)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Nividas is a Swedish eyewear-brand founded in 2014.
(de) XXXX
> Our name is taken from Esperanto and translates to “We see”. The language was created to foster harmony 
between people from different countries and cultures. Inspired by Esperanto and peoples' drive to explore, we 
design and manufacture a wide range of  styles, so we're confident you'll find the right style, or styles, to suit you 
for every occasion. See the world with us.259

Noktomezo www.noktomezo.com

Nomado www.nomado.eu
> Olivier Vermeersch heeft me het volgende laten weten: “Nomado n’a pas été choisi pour son existence 
en esperanto, je l’apprend à l’instant. Mais plutôt pour sa phonétique neutre et en rapport bien sûr avec 
nomade.”

Norda www.norda.be
Norda is een café-loungebar in Tielt (BE).
> Lisa Van Hollebeke van Norda heeft me het volgende geschreven: “Wij hadden onze naam zonder 
voorkennis van het Esperanto gekozen. Bij opzoekingswerk kwamen we wel uit op de vertaling in het 
Esperanto. Deze vertaling heeft onze keuze voor de naam dan ook bevestigd, aangezien onze zaak 
geïnspireerd is op het noorden.”

Notario www.notario.be
(notario = nl: notaris - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
257 https://www.nia-mondo.com/what-about/
258 http://www.niarevo.eu
259 https://nividas.com/global/aboutus
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(nl) Notaris Baudouin Verelst uit Halen (BE). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Een deel van de website van Notario is vertaald naar het Esperanto.

Nova www.nova.nl

Nova www.nova-int.be

Nova www.wikipedia.org/wiki/NOVA_(televisieprogramma)
> De naam NOVA is een acroniem van NOS en VARA, de oorspronkelijke omroepen die het 
programma maakten. Daarnaast is het Latijn voor ‘nieuw’ ”.

Nova kuirejo www.feinschmeckerblog.de/2009/06/23/molekular_
kochen_lernen_in_der_nova_kuirejo_in_coesfeld/

Nova Kutimo https://fr.ulule.com/une-transition-ecologique-dans-
la-bonne-humeur/
(nova kutimo = nl: nieuwe gewoonte - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Chez Nova Kutimo on veut vous proposer un café alternatif  grâce à son objectif  zéro 
déchet et une sélection de boissons à faible impact (chicorée, boissons locales…).
(en) XXXX
(de) XXXX
> Nova Kutimo = nouvelle coutume - esperanto260

Nova Mondo www.wtcalmere.nl/eten-drinken
(nova mondo = nl: nieuwe wereld - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Restaurant in het WTC Almere (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Nova Mondo (Esperanto voor ‘nieuwe wereld’)261

Nova Mondo https://web.archive.org/web/20180817051457/
http://www.eeklo.be:80/herbakkersfestival/nieuwsberichten/
Wereldmarkt_Nova_Mondo

Nova Natie www.nova.be
260 https://fr.ulule.com/une-transition-ecologique-dans-la-bonne-humeur/
261 www.wtcalmere.nl/verbouwing-restaurant
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Nova Vivo www.novavivo.be
(nova vivo = nl: nieuw leven - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Belgisch meubelbedrijfje. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> In Esperanto, an extinct language, we are named ‘Het nieuwe leven’ or ‘New life’262

Nubo www.nubo.coop/nl
(nubo = nl: wolk - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Nubo wil op vrije, ethische, gedecentraliseerde en solidaire wijze online diensten aanbieden. 
Zo vormen ze een tegenwicht tegen het verzamelen en centraliseren van persoonlijke gegevens 
voor commerciële doeleinden. Ze willen dat iedereen gebruik kan maken van lokale, ethische, 
transparante en tegelijk gebruiksvriendelijke diensten. Nubo zal een coöperatie zijn die dergelijke 
diensten aanbiedt.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> “Nubo” betekent “wolk” in het Esperanto, net als “cloud” in het Engels! Esperanto is een geconstrueerde 
taal waarvan het idee is om een brug te slaan tussen culturen en de communicatie te vergemakkelijken.263

Nubo www.nubocam.com

Nutro www.nutropetfood.fr

Oazo www.oazo.nl
is de afkorting van Open Ateliers Zuid-Oost, een atelier voor kunstenaars uit Amsterdam 
(NL).

Okazi www.okazigallery.de

Ombra Trio www.vi.be/ombratrio

Ombrelo www.ombrelo.be

Ombro www.ombro.be
(ombro = nl: schaduw - fr : ombre - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
262 https://www.novavivo.be/
263 https://nubo.coop/nl/faq/



119

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ombro. ‘Schaduw’ in het Esperanto. ‘Schouwte’ in het Brugs. Talen die mensen uit verschillende culturen 
met elkaar laten communiceren. Net zoals de producten van Ombro. Buitenzonwering, binnenzonwering of  
poorten, alles staat in harmonie met elkaar. Het geheel is de som van de aparte delen.264

> Sube de la ĉefpaĝo aperas jena teksto en la nederlanda: Ombro. “Ombro” en Esperanto. “Schouwte” en la 
loka dialekto de Bruĝo (Flandrio, Belgio). Lingvoj kiuj permesas homojn de malsamaj kulturoj komuniki inter 
si. Same kiel la produktoj de Ombro. Subĉiela sunprotado, endoma sunprotekto aŭ pordegoj, ĉio harmonias 
unu kun la alia. La tutaĵo estas la sumo de la apartaj partoj.

Ondo www.ondo.nu
(nova mondo = nl: nieuwe wereld - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Vzw uit Borgerhout (Antwerpen, BE) die personen met een beperking begeleidt.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De directeur van Ondo, Wim De Rop, heeft aan mij het volgende gestuurd: “Ja, de naam is gekozen 
omwille van de betekenis in het Esperanto (en het klinkt ook goed).”

SV Ondo www.ondo.nl

Onigo www.art-base.be/index.php?option=com_eventlist&view=de
tails&id=1933:template-concert&Itemid=2
(eo) XXXX
(nl) Kamermuziek-trio. Louise Paul (piano), Nicolas Grisay (klarinet) et Pierre Fontenelle 
(cello) vormen een trio sinds ze elkaar kennen van hun studies aan het IMEP (Institut de 
Musique et de Pédagogie) in Namen (BE).
(fr) Louise Paul (piano), Nicolas Grisay (clarinette) et Pierre Fontenelle (violoncelle) 
forment un trio depuis leur rencontre à l'IMEP (Institut de Musique et de Pédagogie) à 
Namur en 2016. Encouragés par le retour positif  du public et de leurs professeurs, ils 
décident de continuer l’aventure et de créer le trio Onigo.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Onigo signifie ‘partager’ en Espéranto, une valeur importante pour les trois membres qui souhaitent 
faire découvrir à un public varié leur musique.265

Opinio www.rtbf.be/info/medias/detail_voici-opinio-la-nouvelle-
appli-de-consultation-populaire?id=10125380

Opinio https://my.vub.ac.be/resto
264 https://ombro.be/over-ombro/ (Dankon al Germain Pirlot)
265 https://www.art-base.be/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=1933:template-con-
cert&Itemid=2 jun. 2020



120

Cafeetje in het hart van de campus van de Vrije Universiteit Brussel (tussen gebouw E 
en D).

Optika www.optika.nl

Oranĝo +bildo
(oranĝo = nl: sinaasappel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Oranĝo is de naam van een voormalig café in Halle (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> De foto van het café is genomen omstreeks 2008 en heb ik in januari 2018 ontvangen van Herman 
Deceuninck, die zelf  in Halle woont. Volgens Herman spraken de uitbaters geen Esperanto.

Ordo www.elcoswitzerland.ch/fr/produits/group/31400/
article/7611722014355/Chemise_de_classement_Elco_Ordo_
transparent

Ordo Trans www.ordotrans.com

Origin’O www.origino.be

Oro Nails www.oronails.be

Ovo www.van-wassenhove.be/ovo-ei-stempels

Ovo www.tinyurl.com/ei-onthoofder

Ovo www.eibrand.com/producten/ovo-toilettraining

Ovo http://users.skynet.be/fa272004/Verhelst_OVO_Zedelgem/
Welkom.html

Paco Ŝako www.pacosako.com
(pacoŝako = nl: vredesschaken - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Bij een traditioneel schaakspel staan er twee partijen tegenover elkaar en versla je de 
vijand door deze van het bord te spelen. In Paco Ŝako staat echter de harmonie en de 
verbinding centraal. De schaakstukken zijn zo ontworpen dat ze elkaar omhelzen in plaats 
van verslaan. “Verschillen van gedachten is niet erg, als je maar de wens hebt om samen 
verder te komen en er wat van te leren.”
(fr) XXXX
(en) XXXX
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(de) XXXX
> Paco Ŝako” betekent letterlijk ‘Vredesschaken’ in het Esperanto. Ontworpen om te ‘omarmen’, 
kunnen de schaakstukken op zich gezien worden als symbolen voor liefde, vrede, vriendschap en 
samenwerking.266

Pajaco www.pajaco.nl

Panjo www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-
tout-age/les-1000-premiers-jours/l-etude-panjo

Papago www.papago.be

Papero bags www.papero-bags.de

Papilio www.papiliorugs.com

Papilio www.groepspraktijk-papilio.be

Papilio www.kinderopvangpapilio.be

Parfumado www.parfumado.com
Een online sample service voor parfums.

Parko www.parko.be
> Parko staat voor Stedelijk Parkeerbedrijf  Kortrijk.

Paro www.paro-bv.nl

Paroli www.paroli.pl
(paroli = nl: praten, spreken - fr : parler - en: to speak)
(eo) XXXX
(nl) Online taalcursussen
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Słowo paroli pochodzi z języka esperanto i oznacza mówić. To ten właśnie język był inspiracją dla nazwy 
naszej szkoły. Jest on określany także mianem język międzynarodowy, a jego podstawy stworzył w 1887 roku 
Ludwik Zamenhof.267

Partoprenon
(partopreno = nl: deelname - fr: à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX

266 https://pacosako.com/ons-verhaal/?lang=nl
267 https://www.paroli.pl/
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(nl) Het Deinse OCMW (BE) integreerde een kunstwerk van Honoré d’O in het Donzapark 
op de site Karel Picqué.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Men koos in 2017 voor kunstenaar Honoré d’O met het project Partoprenon, wat ‘deelname’ betekent 
in het Esperanto.268

Pasio www.pasioonline.com

Pasko www.pasko.be

Pauzo www.pauzo.be

Perforto
(perforto = nl: geweld - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Perforto was een tentoonstelling over oorlog en geweld in 2018 in dre culturele centra 
van Beringen en Leopoldsburg (BE). Na de eerste wereldoorlog werd er in Diksmuide 
een monument geplaatst met in de vier talen van de strijdende partijen de woorden ‘Nooit 
meer oorlog’. Lang heeft het niet geduurd vooraleer diezelfde landen weer in strijd waren 
met elkaar. Het lijkt wel alsof  ruziemaken, pesten, geweld, misbruik, oorlog… eigen zijn 
aan de mens. Kunstenaars reageerden in verschillende stijlen tijdens en vlak na de Eerste 
Wereldoorlog, maar ook de dag van vandaag reageren kunstenaars op al het geweld dat in 
de wereld plaatvindt.269

(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>Perforto betekent geweld in het Esperanto: een universeel woord voor een universeel thema.270

B Pensio www.bpensio.com

Pensio B www.pensiob.be

Pentri www.pentri.be
(pentri = nl: schilderen - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Verfhandelszaak in Deurle (BE) gespecialiseerd in decoratieve technieken, kalkverven, 
patina’s, enz. 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
268 https://www.deinze.be/cobra/ocmw-raad/Agenda/2017/5155.pdf
269 http://www.ccberingen.be/mvc/event.jsp?id=1489 jun. 2020
270 http://www.ccberingen.be/mvc/event.jsp?id=1489 jun. 2020
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> De zaakvoerder heeft het volgende aan mij geschreven: “Toen ik een naam voor het bedrijf  zocht, ben ik 
vrij snel gaan zoeken in het Esperanto. Ik beoefen het Esperanto niet, maar ben wel bekend met de filosofie 
en wat geschiedenis. Er zijn bijzonder veel relevante woorden af  te leiden uit de naam ‘Pentri’. Bovendien 
wordt de naam weinig gebruikt op internet, waardoor mijn zaak hoog in de zoekresultaten komt te staan. 
Persoonlijk ben ik nog steeds heel tevreden met de keuze!”

Permane www.mavazi.pl/permane-personalizowana-bizuteria
(permane = nl: met de hand - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Powstała marka Permane (nazwa pochodzi z języka esperanto i znaczy „ręcznie”). Wygląd bransoletek 
ewoluował z dnia na dzień.271

Persico www.absinth-oase.de/cannabis-vodka
(persiko = nl: perzik - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Persico heisst auf  Esperanto, einer Kunstsprache, die nur von ein paar Leuten gebraucht wird, Pfirsich, aber 
sein einzigartiger Geschmack mundet im Gegensatz zur Sprache sehr vielen Leuten.272 

Persona www.personapraktijk.nl

Persistanto www.persistanto.nl
(persistanto = nl: doorzetter - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Het bedrijf  van Zahra Mousazadeh uit Heerenveen (NL). Zij werkt rond interim 
management en advies bij verbeterprocessen in organisaties.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Voor iemand die mijn bedrijfsnaam voor het eerst hoort, klinkt hij misschien wat ingewikkeld. 
Daarom leg ik het graag even uit, want alles wat erin zit is belangrijk voor mij. Het woord Persistanto 
is afkomstig uit het Esperanto en betekent ‘doorzetter’. Ook hoor je er een deel van het woord ‘Perzië’ in, 
het land waar ik geboren ben. In 1993 kwam ik uit Perzië (Iran) naar Nederland. Ik stond er alleen 
voor en moest weer vanaf  nul beginnen. Doorzetten moest ik dus, om te bereiken waar ik nu sta. Het 
doorzetten komt ook in mijn werk terug. Ik ga door tot er resultaat is, hoe lastig de situatie soms ook is. 

271 https://mavazi.pl/permane-personalizowana-bizuteria/
272 https://www.absinth-oase.de/cannabis-vodka/persico-hardenberg.php
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Om dat te bereiken is het belangrijk dat ik dezelfde taal spreek als de mensen waar ik in een organisatie 
mee te maken heb. En daar zit dus nog een link met Esperanto.273

Perspektivo Aerfoto www.perspektivo.nl/aerfoto

Pedicure Piedo www.pedicurepiedo.nl

Piedo www.tinyurl.com/piedo-pedicure 

Piedo www.tinyurl.com/piedo-eo

Pirato 
Chipsmerk van Aldi.

Planado www.planado.nl
(planado = nl: planning - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  “Planado” is een vertaling vanuit het Esperanto en betekent “Planning”.274

Planado www.planadoapp.com

Plano https://plano.numerique.gouv.fr

Planta www.planta.be

Planta www.planta.nl

Plasto www.hobbyhuis.be/contents/nl/search.
html?searchphrase=plasto

Plumo www.plumo.be

Plezura www.energyproducts.be/plezura-4.html

Plezuro www.plezuro.com

Plezuro www.plezuro-sports.com
(plezuro = nl: plezier - fr : à traduire - en: to be translated)

273 http://www.persistanto.nl/Wie_ik_ben
274 https://www.planado.nl
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(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) PLEZURO is a professional service provider for different kinds of  sporting events. 
Our service includes pre-season camps for football teams, footvolley tournaments and 
more.
(de) XXXX
> The name Plezuro is derived from the word pleasure…”It is our distinct mission to ensure a pleasureable 
experience for both our costumers as well as for our partners”275

Politika www.politika.be

Pollando http://pollando.uwb.edu.pl
(Pollando = nl: Polen - fr : Pologne - en: Poland)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en)  School of  Polish Language and Culture.
(de) XXXX
> The School of  Polish Language and Culture POLLANDO was founded in September 2013. Its name 
originates from the international language Esperanto, where it means ‘Poland’.  It reflects a connection with the 
local tradition (Ludwik  Zamenhof, the creator of  Esperanto, was born in Bialystok), and, at the same time, 
our openness towards other countries and cultures. Our offer is directed at both foreigners who wish to learn 
Polish and people with Polish origins who live abroad. Esperanto was intended to be useful in international 
communication and easy to learn. Such is also Polish taught in POLLANDO – easy to learn and useful. 
Studying with us is fun and pleasure.276

Pomo drinks www.pomodrinks.com/verhaal
> De inspiratie voor POMO werd uit de Romeinse godin van de boomvruchten gehaald. Pomona helpt bij het 
selecteren van het beste fruit. Elk seizoen fluistert Pomona nieuwe suggesties in de brouwers hun oren. Op basis 
hiervan maken ze POMO met nieuwe frisfruitige smaken.277

Por ili internacia www.porili.info

Por Ili is een organisatie uit Ambly (BE) die sinds 1986 weeskinderen steunt in Albanië, Mauritanië, 
Roemenië en Polen.

(por ili internacia = voor hen internationaal. Op de website wordt vermeld: “Por Ili (‘pour eux’ en 
esperanto) fut fondée en 1986.”

Potenco www.potenco.nl

275 https://plezuro-sports.com/?page_id=12
276 http://pollando.uwb.edu.pl/en/pollando/
277 https://pomodrinks.com/verhaal
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Pozitiva is de Mental Coachingpraktijk van Sandra en Anika uit Zwolle (NL).

Praktiko www.praktiko.be

Pramo 
(pramo = nl: overzetboot - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Pramo heißt auf  Esperanto Fähre.278

Prefere lumo

Fototentoonstelling van Jacky Bostoen die in maart 2017 te zien was in de Sint-Maartenskerk 
in Kortijk (BE).

(prefere lumo = liever licht. In een interview op de website van de parochie Sint Maarten staat vermeld: 
“Waarom kies je hiervoor een titel in het Esperanto? Het is een door Lejzer Zamenhof  
einde 19de eeuw ontworpen kunsttaal. Ze beoogde een politiek neutraal medium om over 
verschillende culturen heen met elkaar te communiceren voor een beter begrip. Dit kun je 
ook zeggen over de unieke foto’s van en met licht van deze fotograaf.”279

Prilabori www.bureau-prilabori.nl

Bureau Prilabori – met als slogan Onderwijs in stapjes – is een zelfstandige onderwijsrichting 
naast BSM Noord Praktijk Greta Stienstra waar men individueel les krijgt. Speciaal 
voor beelddenkers die vastlopen op school; kinderen die moeilijk leren, kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand en volwassenen die alsnog willen leren lezen en rekenen. 
Praktijklocaties in Harlingen en Groningen (NL).

(prilabori = bewerken. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Prilabori betekent 
VERWERKEN en VERANDEREN in de internationale taal Esperanto.”

Printempo www.cinderella-bedding.nl/collectie/dekbedden/
zomer_dekbedden/cinderella_printempo.aspx

Printempo www.theatrecoeurdeterre.com/printempo

Privilegio www.ing.be/nl/retail/privilegio
278 https://www.tu-berlin.de/fak_3/menue/ueber_uns/informationen_fuer_startseite/start_fuer_
neues_exist_projekt_pramo_am_fachgebiet_angewandte_biochemie/
279 http://www.sintmaartenkortrijk.be/2017/03/16/kl-12-catechese-geloven-prefere-lumo/
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Prizorgo www.prizorgo.be

Prizorgo is een bedrijf  uit Leuven (BE) dat een intelligent persoonlijk alarmsysteem 
aanbiedt. 

(prizorgo = behartiging. Tom van Prizorgo heeft me het volgende bevestigd via e-mail: 
“Correct, we zochten een unieke benaming voor het bedrijf  die tegelijkertijd weergeeft 
waar we ons mee bezighouden en die de waarden van het bedrijf  reflecteert.”

Profilo www.profilo.be

Profilo www.mijnprofilo.nl

Profunda www.profunda.nl
> Profunda – Spaans voor ‘diep, diepzinnig, grondig’ – staat voor een grondige en resultaatgerichte aanpak. Of  
het nu gaat om een individueel traject of  organisatieadvies!

Profunda Diving www.profunda.be

Profunda Diving is de jongste Aalsterse duikschool. ‘Profunda’ verwijst enerzijds naar de 
diepte van de zee, de natuurlijke habitat van een duiker, en anderzijds naar de diepte en 
grondigheid van hun opleidingen.

(profunda = diep. Op de website wordt vermeld: “Profunda betekent ‘diep, diepzinnig, grondig’ 
in het Esperanto en het Spaans.”

Profundo www.decentrale.be/nl/agenda/profundo-ledeberg

Progreso www.progreso.be

Progreso is een bedrijf  uit Antwerpen (BE) dat software verkoopt voor het ontwikkelen 
van competenties en prestaties.

(progreso = vooruitgang. Luc Christiaens, de CEO van Progreso, heeft mij in januari 2018 bevestigd 
dat Progreso als naam is gekozen voor zijn betekenis van “Vooruitgang”. 

Progreso www.progreso.nl

Projekto www.projekto.co.uk

Projekto www.projekto.ch
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Projekto www.projektobvba.be

Promeso www.promeso.nl

Protekti www.amanprana.eu/lifestyle/protekti-boenwas-houtolie-
parketolie-met-kokosolie/

Protekto www.protekto.be

Protokolo www.protokolo.com

Provas www.provas.be

Provizora www.provizora.nl
(provizora = nl: tijdelijk, voorlopig - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Interim Management.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  In de wereldtaal Esperanto betekent provizora zoveel als tijdelijk.280

Pugo www.pugo.pl

Punkto www.punkto.de

Punkto www.punkto.nl

Purasana www.purasana.be

Pure Via www.purevia.be

Puro www.purocoffee.com

Rabobank www.rabobank.nl

Rado www.differnz.nl/douchegordijnen/rado

Rajdado www.rajdado.be

Rajdado uit Hoeselt (BE) biedt begeleiding aan voor personen met een fysieke, mentale of  
psychische beperking, op en langs het paard.

280 https://provizora.nl/
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(rajdado = het berijden (van een paard). Op de website wordt vermeld: “Het Esperanto is een taal 
die is samengesteld uit de grote wereldtalen, zodat ze door iedereen gemakkelijk aan te 
leren en te begrijpen is. Dat is ook een beetje wat wij trachten te doen met onze mensen: 
paardrijden gemakkelijker aanleerbaar maken zodat het voor hen te begrijpen is. Ook de 
communicatie tussen de paarden en de mensen is magisch en overal ter wereld hetzelfde. 
Of  je nu Spaans spreekt of  Engels, Nederlands of  Arabisch, of  je nu ‘normaal’ bent of  
een beperking hebt, een paard kan met iedereen communiceren! Vandaar de keuze voor het 
Esperanto!”281

Rajdi en amikeco www.ipa-nederland.nl/ipa-motorclub

Sinds 1998 beschikt de Nederlandse sectie van de International Police Association (IPA) 
over een motorclub, de IPA-MC-NL. De doelstelling van de motorclub is geheel in de stijl 
van de moedervereniging ‘Servo per Amikeco’ of  te wel ‘Dienen door Vriendschap’. Zij 
hebben deze doelstelling uitgebreid. In het logo van de IPA Motorclub NL staat: ‘Rajdi en 
Amikeco’, wat betekent: ‘Rijden in vriendschap’.282

(rajdi en amikeco = rijden in vriendschap.

Rakonto www.rakonto.be

Groepspraktijk voor psychotherapie. Ze zijn actief  in Bree en Heusden-Zolder (BE).

(rakonto = verhaal. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “Rakonto betekent 
‘verhaal’ in de taal Esperanto.”

Rakonto www.rakonto.org

Rakonto www.danielkellymusic.com/rakonto-2

Rakonto workshops www.rakontoworkshops.com

KFC Rapide www.rapide.be

Reconi www.reconi.nl

Reconi uit Zaandam (NL) is dé specialist op het gebied van eHerkenning. De naam CreAim 
IDSP is per 1 juli 2018 gewijzigd in CreAim | Reconi.

(rekoni = herkennen. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “We wilden een naam 
die past bij onze dienstverlening, die goed te onthouden is en makkelijk uit te spreken is. 
Reconi is afgeleid van het Engelse woord voor herkennen. Ook in het Esperanto betekent 

281 http://www.rajdado.be/home/
282 https://www.ipa-nederland.nl/ipa-motorclub/welkom/
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Reconi herkennen. Duidelijker kan het niet.”

Reflekto www.reflekto.be

Regalo is een merk van sauzen van Aldi.

Regas www.regas.nl

Rekta Ligno www.rektaligno.be

Rekta Ligno is een artistiek bedrijf  dat originele, fraai en strak vormgegeven houten objecten 
maakt met als uitgangspunt zowel esthetische als doelmatige toepasbaarheid. 

(rekta ligno = recht hout (woordspeling op ‘rekta linio’). Op de startpagina van de website wordt 
sinds maart 2018 het volgende vermeld: “De naam Rekta Ligno is een woordspeling uit het 
Esperanto en is gekozen omdat wij direct gebruikmaken van de kwaliteit van hout bij het 
produceren van origineel ontworpen objecten.”

Renkonti Festival

Op 26 november 2016 vond in de Grote Kerk van Beverwijk (NL) het Renkonti Festival 
plaats. Onder de noemer ‘Vier het Verschil’ werden tijdens dit evenement nieuwkomers en 
‘oudwoners’ (inwoners van Beverwijk e.o.) uitgenodigd elkaar te ontmoeten en te proeven 
van elkaars talenten.

(renkonti = ontmoeten. Op de website Beverwijk Nieuws vond ik de volgende vermelding: 
“Zij besloten om ontmoetingen (Renkonti betekent ‘ontmoeting’ in het Esperanto) te 
stimuleren tussen inwoners van Beverwijk e.o. en nieuwkomers uit landen als Syrië, Iran en 
Afghanistan. Hiermee willen zij een brug slaan tussen de verschillende culturen.”283

Respiro www.respiro.be

Respondo www.respondo.be/fl/over-respondo-be

Retbutiko www.retbutiko.net
(retbutiko = nl: webwinkel - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Magazine d'actualité qui s'intéresse à tous les domaines de la vie. Retbutiko c'est aussi 
et surtout un magazine participatif.
(en) XXXX
(de) XXXX
> The
283 https://beverwijk.nieuws.nl/cultuur/20161116/vier-het-verschil/



131

Reto www.reto.nl

Revenu www.revenu.pl
(revenu = nl: kom terug - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) Terapiejo.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> En intervjuo, ĉefo de la terapiejo klarigas pri la deveno de la nomo: pochodzi z języka  Esperanto i oznacza 
ZAWRACAĆ, szukać nowych rozwiązań, poznawać, zmieniać się, odkrywać się na nowo. Wierzymy, że 
każdy zasługuje na szansę i że każdy w każdym momencie może podjąć decyzję, że chce coś zmienić w swoim 
życiu…zawsze można zawrócić. La nomo signifas por ili, ke ĉiu povas iam ajn fari decidon por ŝanĝi ion en 
sia vivo, reveni el malĝusta vojo.284

Rezulto www.rezulto.be

Rezulto www.rezulto.nl

De Rid’o

De Rid’o is sinds 2016 de nieuwe place to be in Oostende (BE). Dit sfeervol café vind je 
aan het Leopold I plein.

(rido = lach. Op de website Ostend City Queens wordt vermeld: “De naam spreekt voor zich: 
het Franse ‘rideau’ betekent gordijn, en ‘rido’ is Esperanto voor lachen. Deze 2 trefwoorden 
vatten perfect weer waar Rid’O voor staat: een open gordijn voor artiesten en mensen 
laten lachen. Hier vinden dus regelmatig optredens plaats, zowel van covergroepen als van 
beginnende of  doorwinterde stand-up comedians.”285

Rigardu www.rigardu.de
(rigardu = nl: kijk - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) Terapiejo.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Der Verein Rigardu will die Situation in Flüchtlingscamps verbessern. Er versorgt 
Hunderte Menschen mit Trinkwasser, Waschmöglichkeiten und Hilfsgütern.
> Mittlerweile hat der Verein knapp vierzig Mitglieder, er trägt den Namen Rigardu. Das ist Esperanto und 
bedeutet laut Weber so viel wie „beachten und hinschauen“. Denn das tun die Helfer – derzeit schauen sie nach 

284 https://osrodkiterapii.pl/osrodek-revenu-wywiad-ranking/
285 http://ostendcityqueens.be/valentijn-sfeercafe-rido-t-paard/
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den Geflüchteten in einem Camp im serbischen Subotica nahe der ungarischen Grenze.286

Rikolto www.rikolto.be

De Vlaamse ngo Vredeseilanden werd tot september 2017 internationaal VECE 
(Vredeseilanden Country Office) genoemd.

Aangezien deze dubbele naam soms verward werd en de vereniging sinds 2017 aangestuurd 
wordt door een internationaal team, werd er gekozen voor een nieuwe, “echt internationale 
naam”: Rikolto. 

(rikolto = oogst. Op de website wordt vermeld: “Rikolto betekent ‘oogst’ in het Esperanto. Het 
woord weerspiegelt wat we doen. Enerzijds ondersteunen we boeren om betere oogsten te 
hebben. Anderzijds oogsten we nieuwe ideeën om op een eerlijker manier zaken te doen in 
de voedingssector.”287

Rilaks Cupping www.cupping-rilaks.be

Rimas www.rimas-supermarkt.business.site

Rimedo Design www.rimedo-design.de
(rimedo = nl: middel, remedie, hulpbron - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Rimedo Design is a design studio in Leipzig that developes innovative products with 
a natural based solution.
(de) XXXX
>  Rimedo means resource in the international language Esperanto. Rimedo stands for the soil where our 
materials for living and eating are formed and where they „end“.288

Rimo www.rimo.be

Ripozo www.ripozo.be

Massagetherapeute Greet Vermeylen uit Beerse (BE).

(ripozo = rust. Op de website wordt vermeld: “Mijn praktijk heet Ripozo. Ik koos die naam 
omdat het rust betekent in het Esperanto. Rust is één van de dingen waar ik met mijn 
massages voor wil zorgen.289”
286 https://www.fr.de/rhein-main/wetterau/polizei-org27586/rigardu-engagiert-sich-ausland-11073468.
html
287 Jan Wyckaert, Directeur van Vredeseilanden  
in België op https://www.vredeseilanden.be/en/node/1519
288 http://rimedo-design.de/
289 http://www.ripozo.be/wie-ben-ik/
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Rivero www.riverospel.nl

Rivero is een interactief  kaartspel dat is ontwikkeld door Ron Hendriksen van Zutphen 
(NL). 

(rivero = rivier. “Steeds in periodes ontstonden met uitputtend schaven en polijsten nieuwe 
of  andere facetten. Pas de laatste twee jaar leek alles op z’n plek te vallen en voegden 
veranderingen niets meer toe. Dat leidde in eerste instantie tot een concept met de werktitel 
‘Octa’. Het spel kon je winnen door een aaneengesloten serie van acht kaarten op tafel 
te leggen. Uit demonstraties bleek dat men het leuk maar ook te abstract vond. Om het 
tastbaarder te maken verbond ik er een thema aan: rivieren die groeien uit een bron. Vandaar 
de naam ‘Rivero’, Esperanto voor rivier. Met 32 kaarten zijn de Nijl, Colorado, Donau en 
Amazone te vormen. Speciale actiekaarten helpen daarbij een handje of  leggen een deel van 
de rivier juist droog.”290

Rondo www.fintro.be/nl/Lenen/Ontdek/Producten/
Geldreserves/Rondo-geldreserve?&axes1=nl&axes2=PC&axes3=k
n&axes4=priv

Rozo www.rozo.fr

Sabato www.tijd.be/sabato

Sablo www.sablo.eu

Bedrijf  uit Retie (BE) dat speeltoestellen verkoopt. Sinds november 2011 is het overgegaan 
van vader op zoon en naar aanleiding daarvan is er een naamsverandering doorgevoerd.

(sablo = zand. Op de website wordt vermeld: “Samen met de nieuwe wind die nu door 
ons bedrijf  waait, hebben we ook onze bedrijfsnaam veranderd in Sablo, Esperanto voor 
zand”291.

Sablo www.start2write.com/sablo

Saliko www.saliko.nl

Sana www.finistere.fr/A-votre-service/Sport/Le-projet-SANA-
Sporto-Adaptita-Naturo-Nautika
(sana = nl: gezond - fr : sain - en: healthy)
(eo) XXXX

290 https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/193307/zutphenaar-ron-hendriksen-ontwik-
kelt-kaartspel-
291 http://www.sablo.eu/naamsverandering-dicas-sablo/
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(nl) XXXX
(fr) Le projet Sana (pour Sporto Adaptita Naturo Nautika) a été retenu dans le cadre de 
l’action petits partenariats collaboratifs du programme européen Erasmus+ volet Sport. 
Le projet réunit le conseil départemental du Finistère en tant que chef  de file, le comité 
départemental handisport du Finistère, la CIM Alto Minho (collectivité portugaise qui 
comprend Viana de Castello) et Agan (Association des activités nautiques de Galice). Les 
partenaires ont pour objectif  d'améliorer l’offre sportive de pleine nature (sports nautiques, 
randonnées, vélo) pour les personnes en situation de handicap.292

(en) XXXX
(de) XXXX
> Proyecto SANA."Sporto Adaptita Naturo nAŭtika" (acrónimo: SANA) significa en esperanto 
"Adaptado al deporte náutico y natural"293

Sana sano www.sanasano.be

Sango www.rodekruis.be

Sinds 2015 gebruikt het Vlaamse Rode Kruis de namen Sango en Sukuro voor haar 
twee hoofdgebouwen in Mechelen (BE).

(sango = bloed & sukuro = eerste hulp. Op de website wordt vermeld: “Dankzij Sango – Esperanto 
voor ‘bloed’ – kan Rode Kruis Vlaanderen nog meer, beter en efficiënter helpen helpen.”294

Saniga www.saniga.pl
(saniga = nl: gezond makend - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
>  Ośrodek Kultury "SANIGA" - w języku esperanto -"zdrowie czyniący", jest placówką spółdzielczą 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie.295

Ŝanĝo www.sos-kinderdorpen.be/sango

Veel families in Congo en Burundi kunnen hun kinderen niet de zorg bieden die ze nodig 
hebben om uit te groeien tot sterke volwassenen. Ze hebben niet genoeg te eten, kunnen 
niet naar school en zijn kwetsbaar voor geweld. SOS Kinderdorpen wil met hun project 

292 http://www.sportsdenature.gouv.fr/eramus-sport-decouvrez-le-projet-sporto-adaptita-naturo-nauti-
ka
293 http://www.masmar.net/index.php/esl/N%C3%A1utica/m%C3%A1s-n%C3%A1utica/Proyec-
to-SANA.%22Sporto-Adaptita-Naturo-nA%C5%ADtika%22-acr%C3%B3nimo-SANA-significa-en-esperan-
to-%22Adaptado-al-deporte-n%C3%A1utico-y-natural%22
294 https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws-kalender/ministers-geven-en-nemen-bloed-in-
gloednieuwe-sango/
295 http://saniga.pl/index.php?id=onas%20scroll
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Ŝanĝo duurzaam veranderen: ze stellen kinderen, families en gemeenschappen in staat om 
de gezonde ontwikkeling van kinderen zélf  te garanderen. Want sterke kinderen veranderen 
de wereld.

(ŝanĝo = verandering. Op de website wordt vermeld: “Ŝanĝo betekent ‘verandering’ in de 
universele taal Esperanto.”

Ŝanĝo www.sango-ct.nl

Mieke Kissing uit Dalerpeel (NL) heeft in 2017 het bedrijf  Ŝanĝo coaching en training 
opgericht. 

(ŝanĝo = verandering. Op de website wordt o.a. vermeld: “Het woord ŝanĝo (officiële uitspraak: 
sjándjzo) komt uit het Esperanto en betekent verandering, omvorming, transformatie. 
Coaching gaat altijd over verandering. Wie op zoek gaat naar een coach, wil immers iets 
veranderen aan zijn of  haar situatie. Zoals het Esperanto een brug bouwt tussen mensen 
uit verschillende culturen, doet de coach dat tussen verschillende manieren om betekenis 
te geven. ”

Sapo 
is een merk van o.a. glycerinezeep. Het is ontworpen voor het voeden en versoepelen van 
de lederen delen van zadelwerk van paarden. Verkrijgbaar bij Decathlon.

Sapo www.sapo-service.be

Sapo vzw www.sapo.be
> Schuttersvereniging Antwerpse Politie Oost.

Sapo Cleaning Products www.sapocleaningproducts.nl

Sapo Cleaning Supplies www.sapocleaningsupplies.be

Saporo www.denosendenezel.be & www.saporo.be
(saporo = nl: smaak - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) Restoracio en Jabbeke (Belgio)
(nl) Restaurant in Jabbeke (België)
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ten eerste laten we jullie graag weten dat onze nieuwe naam voor ons restaurant Saporo zal zijn. We 
hebben de web naam www.saporo.be vastgelegd. Onze vroegere naam www.denosendenezel.be past niet meer bij 
de gerechten en het interieur van ons restaurant. Tien jaar terug zijn we begonnen met heel simpele gerechten 
maar dit is ondertussen geëvolueerd. En ten tweede hadden we graag de exacte betekenis van het woord Saporo 
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gekregen. Dit zal natuurlijk de eerste vraag zijn van onze klanten.296

Sciensano www.sciensano.be

Scio-Advies www.scio-advies.nl
Scio-Advies is het administratie-bedrijfje van Mireille Ficke uit Uithoorn (NL).

(scio = kennis. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “In Esperanto betekent 
Scio kennis, mijn kennis licht ik graag toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.”

Scio Productions www.scioproductions.com

Sekreta www.gitlab.com/sekreta/sekreta

Sekura beveiliging www.sekura.be 

Semanto www.semanto.co

LaSemo www.lasemo.be

LaSemo is een jaarlijks festival dat begin juli plaatsvindt in Edingen (BE). Het biedt een programma 
met muziekconcerten, circusvoorstellingen, theater, straatkunst en verhalen. Het festival bestaat 
sinds 2008. 

(semo = zaad. Op verschillende websites297 298 vond ik een verwijzing naar het Esperantowoord 
‘semo’, dat ‘zaad’ betekent in het Nederlands. 

Sendependa www.sendependa.nl

Sendrata www.sendrata.com

Senfina www.senfinabruidsmode.nl

Senfina is een een bruidsmodezaak in Bergen op Zoom (NL). 

(senfina = eindeloos, oneindig. “Dat is wat ik met Senfina doe: Senfina betekent ‘oneindig’ in 
het Esperanto. Daarmee laten we zien dat de mogelijkheden voor een bruidsjurk haast 
eindeloos zijn.”299

Senfina www.senfina.eu

296 Estro de la restoracio kontaktis la Esperantocentron en Antverpeno en marto 2020
297 http://www.ardenneweb.eu/reportages/2016/enghien_festival_la_semo
298 www.wallonie.be/fr/evenements/festival-la-semo-au-parc-denghien
299 https://www.nederlandbruist.nl/kapellen/4092/oneindig-senfina
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Senfina Design www.senfinadesign.com

Senfina Librairie www.amazon.fr/s?me=AOKR1VU6D3N51&ma
rketplaceID=A13V1IB3VIYZZH

Senfine(n)co

Elke Belg verbruikt gemiddeld 100 liter water per dag onder de douche. “Senfinenco” is een 
douche die vervoerd, gedemonteerd en opgeslagen kan worden en die het water in real time 
recycleert. Het verbruik wordt zo beperkt tot 10 liter, het equivalent van een emmer water. 
Senfinenco kan een goede oplossing zijn om de voetafdruk en de waterrekening terug te 
dringen, vooral bij festivals of  sportevenementen.

(senfineco = eindeloosheid. (De naam ‘Senfinenco’ is dus niet 100% Esperanto) Op de website De 
kleur van geld, een project van de Belgische Triodos Bank, las ik het volgende: “Senfinenco (wat 
“eindeloos” betekent in het Esperanto)”300

Senlima www.senlima.be
(senlima = nl: grenzeloos - fr : sans frontières - en: without borders)
(eo) XXXX
(nl) Senlima is een Vlaams dansgezelschap dat internationale folkloredans op het podium 
brengt.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Senlima is Esperanto voor ‘grenzeloos’ en dat is precies waar Senlima voor staat: buiten de grenzen 
van de eigen volksdansgroepen kijken, de grenzen van het vertrouwde volksdansmateriaal overschrijden, de 
grenzen van het eigen kunnen aftasten, grenzen verleggen, grenzeloze folkloredans.301

Senlima www.retrofuturisten.de/kopie-von-senlima
(senlima = nl: grenzeloos - fr : sans frontières - en: without borders)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Theatre piece about freedom. 
(de) XXXX
> SENLIMA, „without borders“ in Esperanto, tells the story of  a man whose life is turned upside down by 
six clowns overly eager to help.302

Senlima www.senlimabv.eu

300 https://dekleurvangeld.be/start-ups-in-de-brusselse-circulaire-economie/
301 http://www.senlima.be/grenzeloze-folklore/
302 https://www.retrofuturisten.de/kopie-von-senlima
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Senlima www.senlima.it

Senlima https://osteopathessenlima.wixsite.com/senlima

Senlima www.startsocial.de/projekte/2013/senlima

Senlima www.godotforums.org/discussion/21967/senlima-space-
shooter

Senlima www.majestictirur.com/product/senlima-ring

Senlima www.land.nrw/de/pressemitteilung/senlima-leben-ueber-
grenzen-hinweg-lsbti-gefluechtete-erzaehlen-ihre-geschichte

Senlima www.senlimagroup.com

Senlima Globo www.moneyhouse.ch/en/company/senlima-globo-
gmbh-13265732991

Senlima Trio https://senlimatrio.bandcamp.com

Senperforto www.traduko.ch
(traduko = nl: vertaling - fr : traduction - en: translation)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) D'après une nouvelle étude, les demandeurs d'asile, les jeunes réfugiés et les sans papiers 
sont davantage menacés de maltraitance ou de discrimination sexuelle lors de leur arrivée 
dans des centres d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Ces travaux de recherche ont 
été partiellement financés par le projet SENPERFORTO, soutenu par le fonds Daphne 
de la Commission européenne. L'objectif  de ce fonds est de prévenir et de combattre 
toutes formes de violence contre les femmes et les jeunes. Il vise également à soutenir les 
organisations actives dans ce domaine et à encourager leur coopération. 
(en) Asylum seekers, young refugees and undocumented migrants are at greater risk of  
being victimised, from gender and sexual standpoints, at reception and asylum centres in 
Europe, according to a new study. The research was funded in part by the SENPERFORTO 
project, which is backed by the European Commission's Daphne Fund. The objective of  
this Fund is to prevent and fight all forms of  violence against women, young people and 
women. It also aims to support organisations active in this field and to foster cooperation 
between them.
(de) Asylbewerber, jugendliche Flüchtlinge und illegale Migranten haben ein erhöhtes 
Risiko, in Auffanglagern oder Asylantenwohnheimen in Europa aufgrund ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Orientierung schikaniert zu werden, so eine neue Studie. Die Forschung 
wurde teilweise durch das SENPERFORTO-Projekt finanziert, das die Europäische 



139

Kommission im Rahmen ihres Daphne-Programms unterstützt. Ziel dieses Programms ist 
die Prävention und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Frauen. Darüber hinaus unterstützt es auf  diesem Gebiet tätige Organisationen und fördert 
die Zusammenarbeit zwischen ihnen. 
> SENPERFORTO, qui signifie en espéranto «plus de violence», ou «sans violence», entend déterminer les 
connaissances spécifiques, l'attitude, les pratiques et les besoins du personnel et des bénéficiaires du secteur de l'accueil 
et des demandes d'asile quant à la violence sexuelle.303

Sereni www.sereni.be

Servas www.servasbe.org

Servas International is een multicultureel netwerk voor het uitwisselen van gastvrijheid, 
beheerd door Servas.org. De website biedt een platform voor leden van een gastgezin, als 
gast bij iemand thuis, voor gastreizigers en om andere leden te ontmoeten of  deel te nemen 
aan een evenement.

In tegenstelling tot veel gastvrijheids-netwerken is Servas een voorbeeld van de 
geschenkeconomie; er is geen geldelijke uitwisseling tussen leden en er is geen verwachting 
door gastheren voor toekomstige beloningen. Net als alle andere gastvrijheidsnetwerken is 
Servas een vorm van gezamenlijke consumptie en delen.

(servi = dienen & servas = ik/jij/hij/zij/wij/jullie/zij dienen. In 1952 kreeg het netwerk de 
Esperantonaam ‘Servas’, omdat steeds meer Esperanto-sprekers deelnamen aan deze 
activiteit. In Oost-Europa spraken niet veel mensen Engels en gaf  men de voorkeur aan 
uitwisseling in het Esperanto.304

Servo bvba www.servo-tools.be

Servo per amikeco www.ipa-iac.org

Er werden na twee catastrofale wereldoorlogen heel wat supranationale en internationale 
samenwerkingsverbanden gesloten. Landen en gemeenten zochten verbroederingen op. Ook 
beroepsgroepen, culturele, toeristische of  recreatieve organisaties smeedden internationale 
banden. De International Police Association (IPA) is daar zo’n voorbeeld van. De IPA 
werd opgericht in 1950 door de Brit Arthur Troop, een brigadier bij het politiekorps van 
Lincolnshire, en is nog steeds de grootste politievereniging ter wereld. Zij is actief  in 63 
landen en telt wereldwijd bijna een half  miljoen leden. IPA startte in 1950 als een nationale 
organisatie maar al in 1955 werden er buitenlandse secties opgericht. België was een van de 
eerste landen buiten het Verenigd Koninkrijk dat een sectie oprichtte. 

Vooral de Antwerpse politie was een voortrekker ervan. Het was de Antwerpse politieagent 
303 https://cordis.europa.eu/article/id/32867-europeans-in-quest-to-fight-gender-and-sexualbased-victi-
misation/fr
304 https://eo.wikipedia.org/wiki/Servas_Open_Doors
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Martin Beck die aan de wieg stond van de Belgische IPA-sectie en in 1958 was Antwerpen de 
gaststad van het Tweede Wereldcongres van IPA. Toenmalig Antwerps hoofdcommissaris 
Alphonse Smeyers was van 1958 tot 1961 voorzitter van de internationale bestuursraad van 
IPA en van 1961 tot 1964 was hij adviseur in diezelfde raad. Oprichter Arthur Troop was 
secretaris-generaal van IPA van bij de oprichting in 1950 tot 1967. 

Politiebrigadier Arthur Troop maakte gebruik van het Esperanto als wapenspreuk voor zijn 
International Police Association: Servo per Amikeco, wat Dienen door Vriendschap 
wil zeggen. IPA is de enige niet-linguïstische organisatie ter wereld die een wapenspreuk in 
het Esperanto draagt. De politie als pleitbezorger voor begrip en tolerantie lang voor het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Esperanto was heel ‘sexy’ bij de Antwerpse 
politie tijdens het interbellum. Onder impuls van commissaris Derweduwen traden heel wat 
Antwerpse politiemannen toe tot de Antverpena Polica Grupo Esperantista, 
een groep van politiemannen die Esperanto als derde voertaal leerden. Inderdaad, derde 
voertaal, want het Frans was toen ook nog een officiële voertaal voor bestuurszaken in 
Vlaanderen. Het Nederlands gold destijds nog eerder als streektaal. Op haar hoogtepunt 
kende deze groep in Antwerpen een vijftigtal politiemannen die Esperanto spraken. Zij 
kregen zelfs de toelating van burgemeester Camille Huysmans om op hun uniform het 
kenteken van Esperantist te dragen.305

Sezono www.fb.com/sezonoparis

Sciensano www. sciensano.be

Simila www.simila.be

Simpla www.simpla.be

Simpla www.simpla-project.eu

Simpla www.madesimpla.com

Sinergio www.sinergio.be

Sinergio heeft een zwak voor het ontwerpen van mooie websites of  webshops die bovendien 
goed scoren en blinkt uit in het maken van krachtige cloud-applicaties. Het bedrijfje is 
gevestigd in Buggenhout - Opdorp (BE).

(sinergio = synergie. Gert Van Achter, de mede-oprichter van Sinergio, heeft mij via e-mail bevestigd 
dat dit inderdaad de insteek is geweest bij het kiezen van de naam. Dit staat ook zo vermeld op 
hun website: “Sinergio komt uit het Esperanto en staat - hoe kan het anders - voor synergie.”306

305 https://copzorgen.wordpress.com/dienen-door-vriendschap/
306 https://www.sinergio.be/technologie/team/
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Sinteno www.sinteno.be

Sinteno www.sinteno.de

Sinteno www.sinteno.nl

Skabio www.skabio.be

Skatolo www.skatolo.it
(skatolo = nl: doos - fr : à traduire - en: box, container)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) Skatolo is a start-up company founded by young people who share a passion for 
innovation. The umpteenth Internet purchase that ended with a “delivery notice”, because 
the courier came and found nobody at home, led to the idea of  creating a shared electronic 
parcelbox for the packages of  the whole apartment building!
(de) XXXX
> Skatolo is an Esperanto word meaning “box”, “container”. We wanted a simple product, created to simplify 
the purchases made by millions of  people and, therefore, we chose an Esperanto word. A language created to 
simplify communication between all the populations throughout the world.307

Skolo www.skolo.org

Skolo www.skolo.nl
> Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel.

Skoltaro www.scoutingeibergen.nl
(skolatro = nl: scoutsgroep - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) Nederlanda skolta grupo.
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> 'Skoltaro" betekent in het Esperanto: een groep scouts.308

Skribis www.skribis.be

In februari 2017 heeft de Gentse (BE) drukkerij Nevelland Graphics een publicatieplatform 
gelanceerd waarmee je een boek kan uitbrengen in eigen beheer: Skribis.

(skribis = schreef  (de verleden tijd van skribi, schrijven). In een persbericht op de website wordt 
307 http://www.skatolo.it/en/home-2/ 20200602
308 https://www.scoutingeibergen.nl/wie-zijn-wij/
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vermeld: “In het Esperanto is ‘skribis’ de verleden tijd van ‘schrijven’. Die naam is niet zomaar 
gekozen, verklaart projectverantwoordelijke en redacteur Pieter Borghart.”309

Skribo www.skribo.nl

Tekstbureau Skribo uit Oostrum (NL) is in 2007 opgericht door esperantist Derk Ederveen.

(skribo = schrift, tekst.

Socio www.sociovzw.be

Solidara https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Solidara

Solidara was een Nederlandse politieke partij. In 2007 startte Düzgün Yildirim met een 
kleine groep enthousiaste mensen de nieuwe partij omdat de bestaande politieke partijen 
als onvoldoende transparant, democratisch en sociaal werden beschouwd. De mens moest 
weer centraal komen te staan in de politiek in plaats van geld en macht. 

(solidara = solidair. Volgens Yildirim is voor deze naam gekozen, omdat Solidara uit de 
wereldtaal Esperanto komt en betekent dat het mensen verbindt.310

Solvo www.solvo.nl
> De naam solvo komt uit het Esperanto en betekent oplossing. De solvo-groep is jouw oplossing in de 
zoektocht naar medische informatie.311

Solvo https://solvo-lm.jouwweb.nl

Solvo is de naam van de onderneming van Sander Boelens uit Arnhem (NL). Hij streeft 
ernaar (juridische) oplossingen te bieden voor hen die het behoeven.

(la solvo = de oplossing. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Solvo betekent oplossing in 
het Esperanto. Esperanto is een ontworpen kunsttaal die relatief  makkelijk aan te leren is. 
Een basis waarop het idee van Esperanto gestoeld is, is het in veel opzichten doorbreken 
van taalbarrières waardoor letterlijk en figuurlijk begrip kan ontstaan en onenigheid kan 
worden voorkomen. Het juridisch jargon zou je haast als tegenovergestelde kunnen zien. 
Het zijn vaak alleen de juristen die het begrijpen en het wordt vaak gebruikt in een strijd 
van onenigheid. Ja, taal kan iets moois zijn om mee te spelen, maar in een juridisch conflict 
is een (gezamenlijke) oplossing mooier.”

La Solvo www.voetreflexpluslasolvo.com

Voetreflexologie-praktijk van Claudia Willemse uit Vlaardingen (NL)
309 https://www.skribis.be/nl/nieuws/drukkerij-nevelland-graphics-lanceert-skribis
310 https://www.rtvoost.nl/nieuws/77194/Solidara-naam-nieuwe-partij-Yildirim
311 https://www.solvo.nl/over-ons
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(la solvo = de oplossing. “La Solvo betekent ‘de oplossing’ in de taal Esperanto. Dit is een taal die 
de hele wereld kan spreken en daarmee wil ik uitdrukken dat VoetreflexPlus voor iedereen 
is. Man, vrouw, kind, gezond of  met gezondheidsuitdagingen.”312

Solida www.dfence.be/industriele-poort/solida/

Solide forta www.solideforta.be

Solido www.tinyurl.com/solido-suez

Solvi www.solvi.be
Vzw uit Antwerpen (BE) die is ontstaan uit de gebundelde krachten van enkele erkende 
bemiddelaars.

Solvisoft www.solvisoft.com

Solvo www.solvo.nl

Solvo Advies Personeel & Organisatie www.solvoadvies.nl

Somera www.somera.dk

Somera Foiro www.toerismeberingen.be/agenda/somero-
foiro-24-06-2015/

Somero www.kidsmill.be/babykamers/somero.html

Somero www.distracgroup.com/nl/items/nachtkastjes/
stiegelmeyer-somero/

Somerfesto www.bru4.eu/communaute/evenements/somerfesto/
Op 26 mei 2018 vond de 10e editie van Somerfesto plaats. Bijna 2500 mensen kwamen 
langs bij de European School of  Brussels IV om culinaire specialiteiten uit heel Europa 
te proeven en goede tijden te delen met familie en ouders.

Sonĝa Sonĝo www.kulturwelt-lb.de/circus_karlovsky.html
(sonĝo = nl: droom - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) Eine KulturWelt-Produktion in Kooperation mit der Kunstschule Labyrinth, der Tanz- 
312 https://m.facebook.com/pg/voetreflexPlusLaSolvo/posts/ (onderaan, bij het nieuwe logo)
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und Theaterwerkstatt, der Musikschule Ludwigsburg, der Kinder- und Jugendförderung 
LB, der Oststadtschule LB und dem Mörike Gymnasium LB.
>  Sonĝa Sonĝo, Esperanto = verträumter Traum313

Sono www.sono.be

Sonorilo www.sonorilo.com

Sonorilo www.tidee.be/product/sonorilo-houten-klokken

Sparko www.sparko.nl

Sparko begeleidt en inspireert directies en ondernemingsraden om elkaars constructieve 
gesprekspartners te zijn.

(sparko = vonk. “Sparko betekent Vonk in het Esperanto”.314

Sperto www.sperto.be

Sperto is de praktijk van Els Wijmenga. Els is (paramedisch) fitnessinstructeur, Pilates-
docente en tevens gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met blessures in nek/
schouders, rug, heupen en knieën. Zij werkt(e) onder andere als (beweeg)coach, 
fitnessinstructeur en Pilates-docente bij (Stichting Reinaerde), Let’s Spark, (Lady Sports in 
Zeist) en LineWish Fitclub in Utrecht.

(sperto = ervaring, belevenis. Op de website wordt vermeld: “Sperto is een woord uit 
het Esperanto en betekent belevenis. De lessen bij Sperto zijn ook een belevenis.  
Er is gekozen voor een naam uit het Esperanto, omdat deze internationale (kunst)taal gemakkelijk 
te leren is en bovendien politiek-neutraal. Zo wil Sperto ook met haar cliënten omgaan. Sperto 
vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen, in alle ‘kleuren’, ‘soorten’ en ‘maten’ in beweging 
te brengen en te houden, op weg naar meer vitaliteit. Bij de trainingen en coachingsgesprekken 
is de voertaal Nederlands. ”315

Spirito www.spirito.de

Sporta www.sporta.be
> Sporta laŭ la retejo estas mallongigo de sportapostolaat316

Stabo www.stabo.be

Starto www.starto.fr
313 https://kulturwelt-lb.de/circus_karlovsky.html
314 https://www.sparko.nl/over-sparko/
315 http://www.sperto.nl/sperto/activiteiten/
316 https://nl.wikipedia.org/wiki/Sporta
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Stelo www.stelobtw.com

Stelo www.fb.com/pages/Dierenspeciaalzaak-
Stelo/402888823112075

Steloj www.tabbytijger.be

Ŝtono www.tinyurl.com/stono-led

Strategio www.strategio.fr

Strategio www.solvay.edu/strategio-management-programme-
biomedical-managers-and-entrepreneurs

Strategio www.strategio.ca

Studio Pasio www.studiopasio.nl

Studo www.studo.nl

Ŝtuparo www.oliverniewiadomski.de/albums/raum-2/content/
treppe-detail

Subteno www.denisedebondt.be/SUBTENO
(Subteno = nl: ondersteuning, steun - fr : soutient - en: support)
(eo) XXXX
(nl) Denise De Bondt is als voogd aangesteld door de FOD Justitie voor een aantal niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen. Als voogd mag ze hen zelf  niets schenken: niets 
financieel, niets materieel. Daarom heeft ze een hulprekening in het leven geroepen. Deze 
heeft de Esperantonaam Subteno gekregen.
(fr) XXXX
(en)  XXXX
(de) XXXX
> "SUBTENO" is het Esperanto woord voor "ondersteuning", en dit is nu net waar deze pagina om draait: 
ondersteuning.317

Subteno www.subteno-it.com

Subteno www.subteno.co.uk

Subteno www.subteno.fr

317 https://www.denisedebondt.be/SUBTENO/
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Subteno www.bonmedico.net/products/bandages-orthoses/knee-
and-thigh/subteno

Sukero www.supermarktaanbiedingen.com/product/sukero-
kristalsuiker-pak-1-kg

Suna Protekto www.suna-protekto.com

Suno www.suno.be

Sunlumo www.sunlumo.at

Suntago www.parkofpoland.com
(suntago = nl: zonnige dag - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) Pola amuzparko
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> SunTago (co oznacza w języku esperanto "słoneczny dzień") 318

Surlinio www.surlinio.com

Surlinio is begin 2014 opgericht. In eerste instantie hielp het bedrijven met het beheer van 
hun social media, maar tegenwoordig zijn ze vooral actief  in het bouwen van ‘responsive’ 
(mobielvriendelijke) websites.

(sur = op, linio = lijn (online = enrete, konektite). Op de startpagina van Surlinio staat vermeld: “Het 
is een woord uit de wereldtaal Esperanto en een samenvoeging van ‘Sur’ -> On en ‘Linio’ 
-> Line. In het Esperanto betekent Surlinio: Online.”

Surprizo www.surprizo.nl

Svelt 4 www.biolife.be/search?ts=Svelt

Svelta www.yves-rocher.nl

Svelta www.svelta.be

Svelta www.lingerienet.be/nl/winkels/svelta-geraardsbergen-s703/

Tabloo

318 http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=19139
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In 2019 komt er een nieuw communicatie-centrum in Dessel (BE), dat dé referentie moet 
worden voor informatie over het beheer van radioactief  afval én ook een ontmoetingsplaats 
voor de Desselaars. Het gebouw heeft ook al een naam: Tabloo.

(tablo = tafel. Op de website wordt vermeld: “Dit is afgeleid van het Esperanto voor ‘tafel’. Het 
gebouw krijgt namelijk de vorm van een robuuste betonnen tafel, wat de samenwerking tussen 
Niras, Stora en Mona symboliseert.”319

Tago www.edubits.eu

Tago is de naam van een online spelletje van Edubits, een educatieve website. Kinderen 
kunnen er de dagen van de week mee leren.

(tago = dag. “Tago betekent dag in het Esperanto.”320

Tago www.tago.be

Talento www.teamtalento.nl

Talento www.muntuit.be/munten/talento

Tegmento www.tegmento.nl

Teknika www.heh.be/teknika

Teknika www.teknika.be

Teksto www.teksto.com

Tekstoj www.tekstoj.nl
(tekstoj = nl: teksten - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Tekst- en vertaalbureau van Roel Haveman uit Enschede (NL).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Tekstoj betekent “teksten” in het Esperanto. Ik heb mijn bedrijf  een Esperantonaam gegeven, omdat ik 
mijn liefde voor taal aan het Esperanto heb te danken.321

Tendenco www.tendenco.nl
(tendenco = nl: richting, tendens - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
319 https://www.stora.org/en/node/1022
320 http://edubits.eu/nl/content/tago
321 http://www.tekstoj.nl/
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(nl) ICT-advies.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Onze bedrijfsnaam is afgeleid van het woord ‘richting’ uit de wereldtaal Esperanto. Een taal die in het leven 
is geroepen om de barrière tussen verschillende culturen weg te nemen. In onze visie moet binnen organisaties één 
taal worden gesproken. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de systemen waarmee gewerkt wordt.322

Tendi www.lodgetenten.nl
 (tendo = nl: tent - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Tendi, het ándere kamperen. Op een twintigtal mooie, rustige en bijzondere campings 
in Europa hebben we compleet ingerichte lodgetenten geplaatst. Deze lodgetenten zijn 
direct afgeleid van de tenten die door de Britse ontdekkingsreizigers werden gebruikt. Zij 
waren wel ver van huis maar wilden toch niet al te veel afstand doen van de luxe en het 
comfort dat ze in hun Engelse landhuis hadden…
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> “Tendi (Esperanto voor kamperen) is kamperen maar dan ánders.

Tento www.tento.be

Tero www.tero-restaurant.com
(tero = nl: aarde - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Tero is een restaurant met vestigingen in Bierges en Brussel (BE). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Nous nous sommes inspirés en effet de la signification ‘terre’ en espéranto car le concept TERO est une 
cuisine saine et naturelle, rythmée par les saisons. (Respect de la terre)323

Terovivo www.terovivo.be

Tertremo www.tertremo.com

Testo www.testo.com

Tigro www.tigro.be

Tilio www.leolux.be/producten-be/salontafels-be/tilio-be
322 http://www.tendenco.nl/
323 Aan mij bevestigd via e-mail door Capucine Fauvarque van Tero
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Tilio www.tilio.fr

Tolerado www.tolerado.org

Tondo www.kapsalontondo.be

Tonuso www.tonuso.be
(tonuso = nl: spierspanning, veerkracht - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Tonuso biedt kwaliteitsvolle hulp aan gezinnen waar het moeilijk loopt. Samen zoeken ze 
met hen naar oplossingen die bij hen passen. Ze werken in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde (BE). 
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Tonuso is het Esperanto voor Veerkracht.”324 Veerkracht is een gegeven dat ze binnen hun werk 
belangrijk vinden. Ze gaan ervan uit dat ze door middel van hun begeleiding bijdragen tot het herstellen, 
verhogen en/of  vernieuwen ervan bij de gezinnen en bij de jongeren.

Traduki www.traduki.fr

Traduko www.traduko.ch
(traduko = nl: vertaling - fr : traduction - en: translation)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) Traduction, Correctorat/lectorat, post-édition, communication sans obstacle.
(en) XXXX
(de) XXXX
> Traduko means translation in Esperanto. This language was created to facilitate communication between 
people from different cultural and linguistic backgrounds. At the traduko cooperative, we strive to enable successful 
communication across barriers.325 

Traduko www.traduko.eu

Traduko www.traduko.it

Trafi www.trafi.com

Trankvile www.trankvile.de
(trankvile = nl: rustig - fr : tranquille - en: quiet)
(eo) XXXX
(nl) Elektrische voertuigen
324 http://www.tonuso.be/contact-tunuso-vzw/
325 https://traduko.ch/en/index.html
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(fr) XXXX
(en) Electric vehicles
(de) XXXX
> Das lautlose und entspannte Gleiten mit einem Elektrovehikel deutet schon der Unternehmensname 
TRANKVILE an. Aus Esperanto übersetzt bedeutet es "Ruhe".326

Transformi www.stichtingtransformi.org

Transmango www.transmango.eu
(trankvile = nl: rustig - fr : tranquille - en: quiet)
(eo) XXXX
(nl) Transmango is een onderzoeksproject van de onderzoeksgroep SFERE van de KU 
Leuven (BE). Het doet onderzoek naar voedselzekerheid in Europa.
(fr) XXXX
(en) Electric vehicles
(de) XXXX
> Wat heeft dit alles met mango’s te maken? En vraagt u zich nog steeds af  wat dit project eigenlijk te 
maken heeft met de tropische vrucht? Niets... Transmango vond zijn naam in het Esperanto, waarbij trans 
is afgeleid van ‘transire’ en wijst op ‘verandering’ en manĝo de stam is voor ‘voeding’.327

Travivi www.travivi.nl
(travivi = nl: beleven - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Travivi biedt Home Entertainment Systemen aan. Hun winkel/showroom in 
Bergambacht (NL) heet Travivi.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Travivi komt uit de kunsttaal Esperanto en betekent “Beleven”. U maakt als bezoeker van “Travivi” deel 
uit van deze belevenis. Met Travivi zet u alle zintuigen op scherp.

Trejnado 
De besloten vennootschap Trejnado B.V. is gevestigd op Karel de Grotelaan 349 te 
Deventer (NL) en is actief  in de branche Uitgeverijen van boeken.

Trezoro www.trezoro.co.uk

Tria avanco
(tria avanco = nl: te vertalen - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) "Tria avanco" - Ĉemizoj kun tia surskribo estis surmetitaj de ludantoj de la pola nacia 
teamo post gajnado de la promocio al Eŭro 2020.
(nl) XXXX
326 https://www.trankvile.de/Ueber-uns
327 http://www.vilt.be/honger-was-de-drijfveer-voor-een-gemeenschappelijk-landbouwbeleid---voedsel-
zekerheid-lijkt-evident-in-europa---is-het-dat-ook (27.11.2017)
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(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> "Tria avanco" - koszulki z takim napisem na plecach założyli piłkarze reprezentacji Polski po wywalczeniu 
awansu na Euro 2020. W języku esperanto te dwa słowa znaczą tyle, co trzeci awans.328

Trifolio XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Pollando = nl: Polen - fr : Pologne - en: Poland)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en)  XXXX
(de) XXXX
> Trifolio heißt auf  Esperanto „Klee mit drei Blättern“. Wir wollen damit die drei Beteiligten verdeutlichen, 
die das Projekt verbindet: Jede/r EHRENAMTLICHE/R unterstützt ANDERE MENSCHEN, 
so dass diese sich wohler fühlen. Dadurch wird der AVA-KIEZ zu einem besseren, lebenswerteren Ort.329

Trifolio www.trifolio-m.de

Trinki www.trinki.info

Trinkejo Mobilny Bar www.trinkejo.pl

Triobla www.wrg.be/upload/081125-triobla.htm

Trono www.trono.nl

Trono www.trono.com

TroviSolvon www.trovisolvon.be
TroviSolvon uit Gent (BE) ondersteunt bedrijven, het management en de werknemers door 
advisering, training, projectbeheer en interim-management.

(trovi solvon = een oplossing vinden. 

Herman Deceuninck heeft me een presentatie van het bedrijf  bezorgd uit 2014 waarin 
het volgende vermeld staat: “Vanwaar TroviSolvon… Om ons te onderscheiden van 
consultants wensen we naast de ‘advisering’ ook de ‘uitvoering’ aan te bieden. Omdat naast 
een ‘sticky’ naam deze ook zeker moest weergeven wat we doen… Een universele taal 
vonden we in het Esperanto.”

Turisto www.turisto.com
328 https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/848747/eliminacje-euro-2020-polska-macedonia-polnoc-
na-tria-avanco-esperanto-na-koszulka
329 https://www.kein-abseits.de/projektstart-fur-trifolio/
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Tutamanta www.tutamanta.com
> Tutamanta means ‘morning’ in the local Quechua-language of  the Ecuadorian natives and signifies the fresh 
start of  an exciting adventure. 
> Tutamanta signifas 'mateno' en la loka keĉua lingvo de ekvadoraj indiĝenoj kaj signifas la freŝan komencon 
de ekscita aventuro.

Tutmonda www.facebook.com/KotPartenaires
(tutmonda = nl: wereldwijd - fr : du monde entier - en: worldwide)
(eo) XXXX
(nl) Tutmonda is een jaarlijks intercultureel festival in Louvain-la-Neuve (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Astrid Pierard van ‘le Kot Partenaires Interculturels’ heeft me het volgende bevestigd: “We hebben dit 
festival vorig jaar (2017) georganiseerd en zullen dit dit jaar (19 april 2018) opnieuw organiseren. En 
ik bevestig volledig dat de naam Tutmonda is gekozen vanwege de betekenis ervan in het Esperanto; ons 
kot-project wil multiculturalisme en multicultureel samenleven bevorderen.”

Unika http://lsp.sjcaalst.be/samenwerkingsverbanden/unika/

Unia www.unia.be

Unio www.unio.care

Universano www.universano.be
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Universano is een woord uit het Esperanto en heeft twee even prachtige betekenissen:
- Uni(o)Ver(a)Sano - Unie voor echte gezondheid
Gezondheid gaat verder dan een bezoek aan de dokter. gezondheid zit in alles wat we zien, doen, beleven 
... Universano spitst zich toe op de gezondheid buiten de dokter, het welbevinden, gezondheid van je relaties, 
gezondheid van je omgeving ... Verder voel ik dat ik heel wat mensen ga verenigen, vandaar de unie, dat ben niet 
ik, maar alle mensen die via mij samen zullen strijden voor een gezonde wereld en daarbuiten.
- Inivers(o)An(o) - een lid van het universum
Universano trekt het een stapje verder dan de gemiddelde wereldburger. waarom zouden we ons immers beperken 
tot lid zijn van deze aarde? wij horen bij dit universum en hebben er een sterke invloed op. Bovendien heeft het geen 
enkele zin om -wie dan ook- uit het univerum, naar voren te schuiven als minder belangrijk.
> Universano estas vorto el Esperanto, kiu havas du signifojn, kiuj ambaŭ estas kongruaj kun tio kion mi 
faras. Uni(o de) Ver(a) Sano, Universano helpas al la sano de la mondo, multe pli larga ol, la sano pri kiu 
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laboras kuracisto. Sano ankaŭ temas pri bonfarto, sana mondo, sanaj rilatoj kan sanaj manieroj uzi niajn 
krudmaterialojn kaj Univers(o) Ano, estanta membro de la universo. Ni iel estas membro de la universo, parto 
de ĉiuj vivformoj ekzistantaj surtere kaj ekstertere, do kial limigi nin al nur teranoj?

Unu Mondo
(unu mondo = nl: een wereld - fr : un seul monde - en: one world)
(eo) XXXX
(nl) Naam van een boot die aan wetenschappelijk onderzoek doet.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Ce devait être ce lundi, mais une dernière complication a repoussé le départ de l’Unu Mondo – un seul monde 
en espéranto – à mercredi.330

Unua www.masgarciamuret.com
(unua = nl: eerste - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Naam van een Catalaanse wijn uit Terradets.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> UNUA, del 2011, fou el seu primer vi. Unua, en esperanto significa “el primer”. Raïm ull de llebre. Criança 
curta de 8 mesos en bótes noves de roure francès.331

Unueco www.horizonnatuurvoeding.nl
(unueco = nl: eenheid - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Unueco pindakaas is de eerste biologische pindakaas. Het is een product van het 
Nederlandse Horizon Natuurvoeding.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Wat betekent Unueco? Unueco is Esperanto en betekent: ‘eenheid, eendracht, samenhang, integriteit’. 
Als merknaam staat Unueco voor de samenhang tussen biologische landbouw en een eerlijke prijs voor 
de boer.332

Ultimo Kilometro www.ultimo-kilometro.com

De ‘Ultimo Kilometro’ is een obstacle run. Het evenement ging in 2017 door in Zonhoven 
(BE)op één terrein en bestond uit twee delen. Het eerste deel is een hindernissenveldloop 

330 https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-l-unu-mondo-prendra-le-large-
mercredi-6869604 22 jun 2020
331 https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/celler-mas-garcia-muret-vins-dalcada-pallars-
jussa/20190313110854013702.html
332 www.horizonnatuurvoeding.nl/unueco_ned/unueco_ned.html
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voor drie doelgroepen: de kids (Infano), de G-sporters (Limigita) en de individuele 
recreanten (Soleca). Deel twee houdt een ‘uren-hindernissen-veldloop’ in voor de recreant 
in teamverband (Grimpadis). 

(de organisatoren van Ultimo Kilometro kozen voor namen in het Esperanto voor de 
verschillende onderdelen van de wedstrijd. 

Tommy Timmermans liet me het volgende weten: “Wij kozen bewust voor deze benamingen 
in het Esperanto. Ons inziens geeft het Esperanto snel en makkelijk een extra’tje aan de anders 
saaie benaming van de onderdelen. Het in het Engels vermelden wilden we vermijden en zo viel 
de keuze op het Esperanto. Naast de originaliteit is er toch ook nog eniszins de herkenbaarheid 
die aanwezig blijft (gezien het werelds aspect van het Esperanto). We zullen in 2018 door 
omstandigheden niet meteen een tweede editie kunnen laten doorgaan, maar de namen blijven 
normaliter wel behouden moest er toch nog een vervolg komen.”

Urbano www.urbano.be

Urbo Kune www.hollandfestival.nl/nl/programma/2015/urbo-kune

In juni 2015 werd in Amsterdam (NL) een ‘stedenbouwkundige opera’ opgevoerd van maar 
liefst 25 uur lang: ‘ein Tag und eine Stunde in Urbo Kune’ (een dag en een uur in Urbo 
Kune) van het Klangforum Wien, waarin tal van prominente gasten optraden, zoals Arnon 
Grunberg, Francine Houben en Eberhard van der Laan.
(In het Esperanto betekent Urbo Kune ‘gemeenschappelijke stad’ en het idee van deze 
voorstelling is dat de fictieve hoofdstad van de Verenigde Staten van Europa verbeeld 
wordt. Dat gebeurt met muziek, film, fotografie, sprekers, maar ook met eten en drinken 
uit heel Europa. Volgens de makers heeft Europa dringend behoefte aan een geestelijk 
centrum en met Urbo Kune willen ze daartoe een aanzet geven.

Vaganto www.vaganto.be

Valida www.valida.be

Valoro www.valoro.be

Valoro Plus www.valoroplus.be

Vandinter Semo www.vandintersemo.nl

Vaporland www.vapor-land.be

Varma www.varma.fi

Varma www.varma-confort.fr
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Varma Clothing www.varmaclothing.com

Varmigo www.energyproducts.be/varmigo-4.html

Vasta www.immovasta.be

Vendi www.vendi-vastgoed.be

Vendi www.vendi-agency.nl

Vendi Concepts www.vendiconcepts.nl

Vendisto www.vendisto.net

Veni Vendi www.venivendi.nl

Vendo www.capriole.be/product/vendo-global-drinks

Vendo www.vendosigns.be

Venko www.venko.nl

Vento www.vento.be

Verbo www.verbo.be

Verbo www.verbobvba.be

Verda www.verda-wellness.be
> Men heeft mij laten weten dat ‘Verda’ is ook in het Catalaans groen betekent en dat het een 
combinatie van achternamen is; de naam is dus niet bewust gekozen vanuit het Esperanto.

Verda Hoveniers www.verdahoveniers.nl

Verda Coaching www.verda-coaching.nl

La Verda Stelo www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/
bergen/la-verda-stelo/58743/

Verkaro www.verkaro.net

Versio www.versio.nl
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KC Verde www.verde-korfbal.be
Korfbalclub uit Antwerpen (BE). Tot 2009 heette ze Koninklijke Espero KV.

Verkami www.verkami.com
(verki = nl: creëren - fr : à traduire - en: to be translated & ami = nl: liefhebben)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Verkami significa en Esperanto amante de la creación. Y eso somos. La gente que se decide a invertir lo hace como 
otra manera de consumir cultura, más cercana.333

Vespero https://music.vespero.ru
(vespero = nl: avond - fr : soir - en: evening)
(eo) XXXX
(nl) Zuid-Rusisiche muziekband.
(fr) XXXX
(en)  XXXX
(de) XXXX
> Het woord vespero is esperanto voor avond en dat geeft gelijk de tint van de muziek aan.334

Vespero www.vespero.com

Vespero www.enzazaden.nl/producten-en-diensten/onze-
producten/Vespero%20F1

Vesperto www.vesperto.shop

Via Domo www.viadomo.nl

Via Domo is een website met nieuws over de laatste trends, praktische tips, informatie over 
alles wat met jouw huis te maken heeft.

(via domo = jouw huis. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Via Domo is Esperanto 
voor ‘jouw huis’ of  ‘jullie huis’. En dat is ook precies waar deze site voor staat en over gaat. We 
geven je nieuws over de laatste trends, praktische tips, informatie over alles wat met jouw of  jullie 
huis te maken heeft. En met de rest van je leven eigenlijk ook, want in je huis wil je uiteraard 
volop van het leven genieten!”

Via domo www.viadomo.com
333 https://www.hoy.es/v/20120402/sociedad/mecenas-mileuristas-20120402.html
334 https://www.progwereld.org/recensie/vespero-foam
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Via mondo www.viamondo.fr

Viando www.viando.pl

Viando www.degens.eu/producten/sauzen/vlees

Viandoo slagerij www.slagerij-viandoo.be

Viasano www.viasano.be

Vintro www.vintro.be
> vintage + retro.

Viro www.viro.nl

Immo Vivo www.immovivo.be

Vivo www.vivo.be
> mallongigo de Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB.

Vivo www.vivosocialprofit.org

Vivo 
Naam van het circulatieplan dat de gemeente Kontich (BE) in 2015 heeft gelanceerd.

Vivo www.vivoforlife.nl
> Op de website staat vermeld: “Vivo betekent “Ik leef ” in het Italiaans.” 

Vivo www.vivotrainingen.nl

Vivo In Huize Vivo, een centrum voor levensverdieping in Wolvertem (BE), coachte 
Christine Vancouillie twintig jaar lang mensen in relatieveranderingen. Het is onduidelijk 
of  dit centrum nu nog bestaat. In 1996 brouwde Kristof  Vanderbist voor Huize Vivo de 
“Wolvertemse Vivo”. (vivo = leven.

Vivo Restaurant www.vivo-restaurant.be

Vivo Verde www.vivoverde.be

Vivo Verko www.vivoverko.be

Vojo is een straatmakersbedrijf  uit Sneek (NL). (vojo = weg (geen website)
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Vi kaj mi www.vikajmi.fr
(vi kaj mi = nl: jij en ik - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) Juvelkreanto el Bordozo (Bordeaux - Francio).
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Vi Kaj Mi signifie en Espéranto Toi et Moi. L'espéranto est une langue construite internationale utilisée comme 
langue véhiculaire par des personnes provenant d'au moins 120 pays à travers le monde, y compris comme langue 
maternelle. N'étant la langue officielle d'aucun État, l'espéranto permet d'établir un pont neutre entre cultures.335

Virino wijnproeverij www.fb.com/pg/Virinowijnproeverij

Virinoj www.fb.com/virinojensemble
(virinoj = nl: vrouwen - fr : femmes - en: women - de: Frauen)
(eo) XXXX
(nl) Vocaal ensemble Virinoj. Dat zijn 8 enthousiaste madammen, 8 karaktertjes, maar 
ook 1 klank en 1 adem. An, Liesbeth, Anneliese, Marjoleine, Veerle, Lies, Els en Martine 
zingen samen de sterren van de hemel en maken veel plezier.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX

> Voor de naam lieten ze zich inspireren door het Esperanto, een taal die communicatie tussen 
verschillende culturen gemakkelijker maakt. VIRINOJ betekent “ vrouwen”, een toepasselijke naam 
voor deze zangeressen die het bijzonder prettig vinden samen te musiceren. 336

Viro vzw www.virovzw.be
(viro = nl: man - fr : à traduire- en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) Viro vzw is sinds 24 mei 2018 de fusievzw van Ter Dreve, Ons Tehuis en Tehuis 
Rosmarijn in Brugge (BE). De vereniging heeft tot doel het beoefenen van zorg, bijstand 
en ondersteuning die rechtstreeks of  onrechtstreeks bijdragen tot het welzijn van personen 
met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> In de oprichtingsakte van de vzw (Staatsblad) staat het volgende vermeld: “Art. 1. De vereniging wordt 
genoemd: vzw Viro (esperanto taal voor “mens”).”

335 https://www.vikajmi.fr/a-propos
336 Hilde Van Driessche inspiris la grupon uzi nomon en Esperanto. Ŝi sendis al mi PDF kun klarigoj pri 
la nomo en la nederlanda.
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Viro Modo www.viromodo.be
(viromodo = nl: mannenmode - fr : à traduire- en: to be translated - de: Lebenswille)
(eo) XXXX
(nl) Winkel met mannenmode in Kortessem (BE).
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Hilde Hurkmans, de zaakvoerster van Viro Modo, heeft me in januari 2018 het volgende bevestigd: 
“Ik heb inderdaad in 2014 bij de zoektocht naar een geschikte naam voor mijn winkel in alle talen gezocht 
en vond niets naar mijn goesting. Dan heb ik op internet bij Google Translate een vertaling gezocht voor 
mannen en mode en kwam ik zo bij Esperanto. Ik vond het speciaal en heb er dan ook een logo rond laten 
ontwerpen.”

Vitamino+ www.santediscount.com/eric-favre-vitamino-30-
comprimes.html

Vivoconsult www.vivoconsult.be

Vivo Consult uit Mechelen (BE) biedt verschillende activiteiten aan zoals rekrutering, HR 
consultancy, HR projecten, coaching en development van medewerkers en loopbaanadvies.

(vivo = leven. Op de website wordt vermeld: “Vivo staat voor ‘leven’ in het Esperanto. ‘Leven’ 
zowel professioneel als privé is dan ook de missie van Vivo Consult.”337

Vivolinio www.vivolinio.com
(vivolinio = nl: levenslijn - fr : à traduire- en: to be translated - de: Lebenswille)
(eo) XXXX
(nl) Therapiecentrum in Sint-Denijs-Westrem van Chloé De Bie. Ze is klinisch seksuoloog, 
klinisch psycholoog, rouwtherapeut en burn-out coach.
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
> Vivolinio betekent levenslijn in het Esperanto. Dit staat voor een therapiecentrum waar u terecht kan 
wanneer u het gevoel heeft dat bepaalde aspecten van uw levenslijn niet meer in balans zijn.338

Vivovolo
(vivovolo = nl: de wil om te leven - fr : à traduire- en: to be translated - de: Lebenswille)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
(en) XXXX
(de) XXXX
337 http://www.vivoconsult.be/over-ons/
338 http://www.vivolinio.com/
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> Ach ja, der Name: Was bedeutet der eigentlich? „Vivovolo“ heißt auf  Esperanto „Lebenswille“. Diesen 
starken Lebenswillen haben und brauchen Flüchtlinge und nicht zuletzt die Kinder, deren Lebenswille oft erst 
wieder geweckt werden muss.339

Vojo Mag  www.vojomag.nl

Vojo Mag is een tweetalig mountainbike webmagazine met tests, info over competitie en 
uitgebreide reportages.

(vojo = weg. Op de Facebook-pagina van Vojo Mag – in de afbeelding – staat het volgende 
vermeld: “[def.] Esperanto: le chemin, la voie, le sentier”340

Vokalo www.vox-technologies.com

Vulpo www.vulpo.be

Vulpo is een jong en innoverend webdesign-bureau gevestigd in Wetteren (BE), maar vooral 
te vinden op het web. Ze ondersteunen hun klanten met het webdevelopment dat ze nodig 
hebben om hun zaak te ondersteunen: websites, webapplicaties, webshops, met of  zonder 
backoffice systemen.

(vulpo = vos. Op de website staat het volgende vermeld: “Vulpo betekent ‘vos’ in het 
Esperanto. De naam is toepasselijk, want alle applicaties of  websites die we bouwen en 
afleveren trachten we zo doordacht, sluw, snel en efficiënt mogelijk te maken. Zodat u met 
uw organisatie of  bedrijf  net als een vos uw markt kan bespelen.”341

Vulpo www.vulpo.fr
(vulpo = nl: vos - fr : à traduire - en: to be translated)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr)  Spécialiste en rénovation à Nantes et environs.
(en) XXXX
(de) XXXX
> La fondisto, Vincent Prugnard, estas esperantisto kaj aktivas por Greziljono342

Yakult www.yakult.co.uk
(erare supozata Esperanto-nomo)
(eo) XXXX
(nl) XXXX
(fr) XXXX
339 https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Fluechtlinge-helfen-Fluechtlingen-beim-Ankom-
men;art735,9772522
340 www.facebook.com/VojoMagazine
341 http://www.vulpo.be/over-vulpo/
342 Laŭ Didier Loison
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(en) XXXX
(de) XXXX
> When he developed Yakult back in 1935, scientist Dr Shirota was keen to choose a name that could be 
understood globally, and so chose the word 'Yakult' from the 'universal language' of  Esperanto. The word 
actually means 'yoghurt' – but Yakult is not a yoghurt; it is a fermented skimmed milk drink. Both the 
company and the drink are called 'Yakult'.

Yuneco www.yuneco.be

Yuneco is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant (BE). Het is een 
samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van 
alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. 

(juneco = jeugd. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “Yuneco, Esperanto 
voor jeugd”.

Zinko www.zinko.be
Alle dakgoten, maatwerk en toebehoren in zink en koper.

Zinko www.zinkodakgoten.nl
is een bedrijf  dat gespecialiseerd is in zinken, koperen en aluminium dakgoten.


