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Inleiding
Het lijkt wel een nieuwe trend in de Benelux: 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.
In dit boek vind je een overzicht van meer dan 200 bedrijven en organisaties die voor
hun bedrijfsnaam, product of activiteit bewust hebben gekozen voor een naam in het
Esperanto. Naast “EO:” staat naast de vertaling van het woord ook telkens vermeld hoe
het Esperanto hen heeft geïnspireerd. 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.
Omdat ik ondertussen te veel merknamen heb gevonden die (eerder) toevallig ook een
betekenis in het Esperanto hebben, heb ik achteraan een aparte lijst van zo’n 300 nietbevestigde namen toegevoegd. Mocht uiteindelijk blijken dat er toch een duidelijke
link is met het Esperanto, dan zal ik de betreffende merknaam in een volgende uitgave
alsnog vermelden met logo.
In deze uitgave vind je ook een overzichtje van waar de naam Esperanto in de Benelux
nog voor staat, buiten een internationale taal. Zo zijn er een aantal Esperantostraten
en -lanen en is er in Leuven zelfs een Esperantoboom.
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.
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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 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.”

1
2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikolto
https://www.rikolto.be/en/node/1519
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Bevestigde merknamen
Aché.Ligno
Aché.Ligno is 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.
EO: ligno = hout. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “Ligno betekent Hout
in het Esperanto.”
www.ache-ligno.be
Akvalito (A-kvalito)
Topkwaliteit waterbedden uit Denemarken.
EO: akva lito = waterbed & A-kvalito =
topkwaliteit. Dit bedrijf is in 1985 opgericht
door Torben Kehlet, een Deens esperantist.
www.waterbedshop.be
Akompani
Psychologie- en psychotherapiepraktijk in
Zutphen (NL). EO: akompani = begeleiden,
vergezellen. Dit wordt vermeld op de
startpagina van de website.
www.akompanipsychotherapie.nl
Akorda
Onderwijsdienstverlening. EO: akordo =
akkoord, overeenkomst, verstandhouding.
“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’.”3
www.akorda.nl

3

https://www.akorda.nl/akorda/betekenis-akorda
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Akordo
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.
EO: akordo = akkoord, overeenkomst,
verstandhouding. Bijzonder aan Akordo is, dat
alle liedjes worden gezongen in het Esperanto.
Akordo bestaat sinds 1988 en in 1989 werd
het eerste concert gegeven tijdens een
Esperantobijeenkomst in Nederland. In 1992
volgde het eerste concert in het buitenland en
in 1996 verscheen de eerste cd Muzikpluvo.
Akordo zingt zelden liedjes die origineel in het
Esperanto zijn geschreven. De meeste zijn vertaald. Deze vertalingen worden soms
door Akordo-leden gemaakt, met name door Arjen-Sjoerd de Vries en Saskia Idzerda.
Verreweg de meeste liedjes echter heeft Roel Haveman vertaald.
www.tekstoj.nl/akordo/nl.htm

Akvero
Akvero uit Hoogerheide (NL) is gespecialiseerd
in waterbehandeling en wateronderzoek.
EO: akvero = waterdruppel. Op de
startpagina van de website staat vermeld:
“Akvero (Esperanto voor: “waterdruppel”)”.
www.akvero.net
Akvo
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 (NL).
EO: akvo = water. “Akvo, meaning water
in Esperanto, was ignited in 2006 when a
hydrogeologist and an open source pioneer met at Stockholm World Water Week.”4
www.akvo.org
4

https://akvo.org/about-us/
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Alta-Tensio
Alta Tensio is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de ondergrondse infrastructuur. Ze
ontwerpen kabel- en leidingtracés.
EO: alta tensio = hoogspanning. “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.”5
www.alta-tensio.nl
Aliformi
Aliformi is de managementvennootschap van
Guido Maes uit Herent (BE). Hij werkt rond
het opstellen, implementeren en verbeteren
van HRM-activiteiten, herstructureringen van
bedrijven en veranderingsmanagement.
EO: aliformi = omvormen. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Aliformi
is Esperanto voor veranderen, transformeren, maar ook zich vermaken”.
www.aliformi.net
Amikaro
Amikaro is (was*) een Brusselse (BE)
vereniging die tracht om personen uit hun
isolement te helpen breken door hen te
verbinden met een vrijwilliger die tijd met
hen wil doorbrengen. Een jaar lang worden de
twee vervolgens “vrienden”.
EO: amikaro = vriendenkring. In de eerste
uitgave van Amikarotte6, het krantje van
Amikaro, stond vermeld dat Amikaro staat
voor ‘vriendenkring’ in het Esperanto.
www.amikaro.be
*De website is op 24/11/2018 niet meer
bereikbaar. Info kan wel nog worden gevonden
via http://res59.be/amikaro

5
6

http://www.alta-tensio.nl/alta-tensio/
http://amikaro.be/WordPress3/wp-content/uploads/2012/05/amikarotte2-1.pdf
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Amikaro
Amikaro is een vereniging die sinds 2014
activiteiten organiseert voor iedereen die ooit
als vrijwilliger heeft gewerkt bij Intersoc vzw.
Adressen van anciens up-to-date houden,
nieuwtjes uitwisselen, het ‘wel en wee’ van
Intersoc blijven volgen, een- of meerdaagse uitstappen organiseren, het behoort
allemaal tot het spectrum van Amikaro.
EO: amikaro = vriendenkring. Op de website van Intersoc-Amikaro staat vermeld dat
Amikaro “vriendenkring” betekent in het Esperanto.
www.intersoc.be/nl/amikaro
Amikejo
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.7
De naam Amikejo wordt vandaag nog steeds
gebruikt, o.a. door het grootste jeugdsymfonieorkest van de (Nederlandse) Euregio:
het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo.
EO: amikejo = plaats van vriendschap. “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.”8
www.amikejo.nl
De Belgische tv-zender Canvas heeft in 2016
een reportage uitgezonden over Amikejo:
www.tinyurl.com/canvas-amikejo
7
8

http://thenewforest.nl/agenda-items/amikejo-het-vergeten-land-van-moresnet/
http://www.ljso.nl/vriendenvanamike.php
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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.9 Dit boek is
ook verkrijgbaar in het Esperanto bij het Internationaal Esperanto Instituut in Den Haag.
Amiko
Ontwerpers en ontwikkelaars van drukwerk,
promomateriaal en websites uit Loenhout (BE).
EO: amiko = vriend.
Hans De Beuckelaer van Amiko heeft me het volgende laten weten: “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.”
www.amiko.be
Master Amiko
Master Amiko is een asielzoekerschool uit Sneek
(NL). Ze bestaat sinds maart 2017. Een groep
enthousiaste vrijwilligers ondersteunt de school.
De school is organisatorisch ondergebracht bij
de Master-scholen van Odyssee.
EO: amiko = vriend. “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.”10
www.masteramiko.nl
9
http://www.knack.be/nieuws/boeken/david-van-reybrouck-krijgt-de-prix-du-livre-europeen-voor-zink/
article-normal-935435.html
10
https://www.grootsneek.nl/2017/03/31/master-amiko-sneek-officieel-geopend/
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Amista
Het consultancybureau Amista uit Aartselaar
(BE) is gespecialiseerd in SAP-software. Bij
een re-branding door het marketingbureau
Noticed heeft het gekozen voor een naam in
het Esperanto.
EO: amista = “galantheid” (ongeveer). Het
woord is geen courant Esperanto, maar
bestaat in theorie wel.
“Schoonheid alleen volstaat uiteraard niet
in de IT-wereld. Amista heeft een verhaal te
vertellen. Daarom voeren we altijd een DNAanalyse 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.”11
www.amista.be
Analizo
Analizo is Europa’s eerste algoritme-alseen-softwarebedrijf dat kwantitatieve beleggingstechnologie aanbiedt aan vermogensbeheerders en particuliere banken.
EO: analizo = analyse. Wouter Verlinden van
Analizo heeft me via e-mail het volgende
laten weten: “Analizo is inderdaad gebaseerd
op het Esperanto. We hebben ook een holding
actief in de productie van doodskisten:
de Cerko Holding. Dit is echter geen
merknaam, maar gewoon de naam van een
vennootschap. Over het algemeen volgen we
voor holdings (bv. ook voor Sperto bvba
- ervaring) een naamgeving in Esperanto,
gewoon omdat dat goed klinkt. We zijn geen
die-hard Esperanto fans.”
www.analizo.be (website niet bereikbaar op 24/11/2018)
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https://www.noticed.be/projecten/de-vista-van-amista

Apogado
Apogado
is
een
adviesbureau
uit
Mechelen (BE) dat zich richt op duurzame,
toekomstbestendige
ICT-architectuur
en
enterprise-architectuur.
EO: apogado = ondersteuning. Op een oude versie van de website van Apogado12 stond
de volgende tekst: Apogado: Esperanto for “giving support; bringing solutions” and
that’s exactly what we do.
www.apogado.be
Arbo
Arbo Advocaten is een advocatenkantoor uit Boom.
EO: arbo = boom. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Arbo betekent
‘boom’ in Esperanto. Mits we gevestigd zijn in Boom, was dit een juiste keuze voor de
naam van ons advocatenkantoor.”
www.arbo-advocaten.be
Atelier Feryn
Atelier Feryn is een handtassenatelier uit
Deerlijk (BE). Feryn staat voor volledig
handgemaakte lederen handtassen. De
collecties zijn sterk gelimiteerd, en bovendien
genummerd.
Yanne Feryn heeft me het volgende laten
weten: “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.”
EO: fratino = zus, avinjo = oma, panjo = moeder.
www.atelierferyn.be
12

https://web.archive.org/web/20141216191246/http://apogado.be/
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Atendi Care
Atendi Care is een onderneming uit Leuven
(BE) Het biedt een beheerinstrument aan
voor doorverwijzingen en wachtlijstbeheer,
ontwikkeld voor doorverwijzers en zorgbieders
in de zorgsector. EO: atendi = wachten.
“Atendi is inderdaad gekozen als universele
naam in Esperanto voor wachten. Eerlijk
gezegd ook als creatief alternatief voor het
vinden van een beschikbare domeinnaam.”13
www.atendi.be
Atenta
Belastingadvies en administratie. EO: atenta =
aandachtig,
attent,
oplettend.
Op
de
startpagina van Atenta staat vermeld:
“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.”
www.atenta.nl
Atente
Uitvaartonderneming van Judit Meijer. EO: atente = met aandacht. “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 een doordeweekse dag,
met een kopje koffie en appeltaart, staan hier voor mij symbool voor.”14
www.atente.nl
13
14

12

Uit een e-mail van oprichter Koen Van Roy.
https://atente.nl/informatie-over-atente-uitvaartbegeleding-en-judit-meijer/

Atingo
In 2016 heeft Gamah uit Namen (BE) haar
naam veranderd in Atingo. Het hoofddoel
van Atingo is het verbeteren van de
toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
personen met een handicap.15
EO: atingo = iets dat je bereikt. Het bedrijf
wordt geleid door de schoonzoon van
esperantist Jean-Pol Sparenberg.
www.atingo.be
Barelo
In maart 2014 heeft Imagilights een lichtgevende poef gelanceerd met de naam Barelo.
Imagilights is gevestigd in Deerlijk (BE).
EO: barelo = ton. In het persbericht stond vermeld: “Barelo is het Esperanto voor
ton.”16 Deze uitleg heb ik later ook gevonden op de website van het bedrijf zelf.
www.imagilights.com

Bela Bela
Zwannie van der Wal, gediplomeerd permanent make-upartiest, heeft op 1 november
2018 in Dokkum (NL) Bela Bela opgericht, een bedrijfje dat zich voorlopig richt op
cosmetisch pigmenteren, oftewel permanente make-up.
EO: bela bela = mooi mooi. “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.”17
www.belabela.nl
15
16
17

http://www.wallonie.be/fr/actualites/gamah-devient-atingo
www.chicgardens.be/imagilights-lanceert-lichtgevende-poef-barelo
https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/31170/bela-bela-permanente-make-up-
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Bela Donaco
100% eerlijk handgemaakte sieraden die met aandacht voor detail in kleine aantallen
worden gemaakt. Het bedrijfje is gevestigd in Drunen (NL).
EO: bela donaco = mooi geschenk. “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. Wij geloven niet in sieraden die onwaarschijnlijk goedkoop zijn. Bela
Donaco sieraden zijn uniek, stoer, romantisch & stijlvol. Kortom: er zijn Bela Donaco’s
voor iedereen.”18
www.beladonaco.nl
Biciklo
Fietsreparatie en workshops in Doornik (BE).
EO: biciklo = fiets. Op de startpagina
van de website wordt vermeld: “Bij Biciklo
(‘Fiets’ in het Esperanto) kan je terecht
voor reparaties die je zelf uitvoert, door een
fietsenmaker laat uitvoeren of om je fiets te laten controleren op mankementen.”19
www.atelierbiciklo.be
18
19
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https://www.beladonaco.nl/over-ons/
Vrije vertaling van de startpagina van www.atelierbiciklo.be

Biendomo
Biendomo is een B&B in Rumst (BE) waar
genieten in een rustige omgeving centraal staat.
EO: biendomo = hoeve. Op de website wordt
vermeld: “Biendomo is Esperanto voor hoeve.”
www.biendomo.be
Bilanco
Boekhoudkantoor uit Mechelen (BE), gespecialiseerd in vrije beroepen en consultants.
EO: bilanco = balans. Op de website wordt
vermeld: “Bilanco is Italiaans en Esperanto
voor ‘balans’. Dit is natuurlijk zeer toepasselijk
voor een boekhoudkantoor, waar de cijfers
steeds de basis zijn van alles.”20
www.bilanco.be
Bonamano
De praktijk van Massagetherapeut Evelien ten Cate uit Moordrecht (NL).
EO: bona mano = goede hand. “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’ ”.21
www.bonamano.nl
Bongustega
Ontbijtpakketten met verse streekproducten.
Regio Kortemark, Lichtervelde & Torhout (BE).
EO: bongustega = overheerlijk. “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!”22
www.bongustega.be
20
21
22

http://www.bilanco.be/ons-verhaal.html
https://holosmassagetherapie.nl/praktijk/bonamano/
Bevestigd via e-mail op 25/01/2018
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Bonvena
Een huiselijke B&B in Dentergem (BE).
EO: bonvena = welkom. De ondertitel van het logo op hun website is ‘(Esperanto
voor welkom)’!
www.bonvena.be
Bonvenon
‘Bonvenon’ is een project van het innovatiefonds 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.
EO: bonvenon = welkom. In de Internetgazet
las ik het volgende: “Bonvenon (Esperanto
voor wees welkom)”23
www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-beringen
Brodarto
Brodarto uit Kalmthout (BE) is gespecialiseerd
in het machinaal borduren van een logo als
badge of rechtstreeks op textiel.
EO: brodi = borduren & arto = kunst. Op de
website wordt vermeld: “Brodarto, Esperanto
voor Borduurkunst, leek ons een toepasselijke
naam.”24
www.brodarto.be
Bruselo.info
Bruselo.info is een een project van de Raad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Maak in
vier talen kennis met de politieke en culturele
geschiedenis van de Vlamingen in Brussel.
EO: Bruselo = Brussel. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “Bruselo
betekent Brussel in het Esperanto.”
www.bruselo.info
23
24
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https://www.internetgazet.be/beringen/natuurpunt-start-multiculturele-werking-bovenon.aspx
https://brodarto.be/over-ons.html

DJ Bruselo
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.25
EO: Bruselo = Brussel. Op Wikipedia staat
vermeld: “Zijn artiestennaam is Bruselo
(Esperanto voor Brussel)”
www.facebook.com/Bruselo
Buljono
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.
EO: buljono = bouillon. 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.
www.facebook.com/KotPartenaires
Cariero
Cariero uit Etten-Leur (NL) 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 jouw
vacature.
EO: kariero = carrière. Op de startpagina van de website, bij het onderdeel ‘Dit is
waar wij om geven’ wordt vermeld: “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.”
www.cariero.nl
25

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleri_Lleshi
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Casa Dodo
Casa Dodo is een B&B in Geraardsbergen (BE). Ze hebben gekozen voor namen in het
Esperanto voor hun gastenkamers.
EO: blua, flava en verda = blauw, geel en groen. Op de Bongo-website wordt vermeld:
“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.”26
www.casadodo.be
Cirklo
De theatervoorstelling Cirklo van de choreografe Krisztina de Châtel werd eind mei
2018 gebracht in een de spiegeltent aan de Amsterdamse Sloterplas (NL).
EO: cirklo = cirkel. In een artikel in Het Paroool wordt vermeld: “Cirklo, Esperanto
voor cirkel, is een voorstelling die in alles tolerantie ademt: de dans is een mix van
bewegingen uit verschillende culturen.”27
www.kdechatel.com
Consilo advieskantoor
Bank- en verzekeringkantoor met kantoren in
de provincie Antwerpen (BE).
EO: konsilo = advies. Op de website wordt
vermeld: “Consilo betekent advies in het
Esperanto en dit is waar de groep voor staat.”
www.consilo-verzekeringen.be

26
27
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http://www.bongo.be/nl/cadeau-casa-dodo-in-geraardsbergen-be-173702/
https://www.parool.nl/recensies/cirklo-dansgroep-krisztina-de-chatel~a433/

Cordow
Cordow is een Nederlandse muziekgroep. Ze
brengen “muziek met gevoel, over het leven
en de liefde”.
EO: kordo = snaar, stemband. Op de
Facebookpagina van Cordow wordt vermeld:
“In Esperanto betekent Kordo snaar of
stemband.”
www.facebook.com/cordowmusic
Damo Legi
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.
EO: damo = dame, legi = lezen. Op de startpagina ven de website staat vermeld: “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.”
www.damolegi.be
Daŭranta
Traiteur uit Anderlecht (Brussel, BE).
EO: daŭranta = verduurzaming (min of
meer). In een interview met Kwinta bevestigt
zaakvoerder Chris Derudder dat Daŭranta in
het Esperanto ‘verduurzaming’ betekent.28
Hij heeft ook een vzw opgericht met de naam
Daŭranta Akademio.29 Akademio = academie.
www.dauranta.info

28
29

https://www.kwinta.be/nieuws/tot-op-het-bot
https://www.dauranta.info/nl/dauranta-akademio-vzw
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Daŭre
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.
EO: daŭre = voortdurend. Op de website
van de stad Menen staat vermeld: “Daŭre =
Esperanto
voor
aldoor,
doorlopend,
voortdurend.”30
Devanci
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 binnenvaartonderneming 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.
EO: devanci = inhalen. Op de website van van Devanci staat vermeld: “Devanci is
een samenstelling van de scheepsnamen: Desafio-Avance-Avanti, vertaald vanuit het
Esperanto betekent Devanci inhalen.”
www.devanci.nl
Diferenci
Janssen training en advies (JT&A) uit Bunde (NL) 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.
EO: diferenci = verschillen. Op de website wordt vermeld: “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.”
www.janssentrainingenadvies.nl/human-dynamics-diferenci
Disperanto
Disperanto is een universeel communicatieprotocol voor het aansturen van displays. Dit
was voorheen leveranciersafhankelijk met alle
eigenschappen van dien. Een universeel
protocol (open standaard) lijkt een mooi plan.
EO: Op de website wordt vermeld: “Disperanto is een combinatie van de woorden
display en Esperanto.”31
www.disperanto.org
30
31
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https://www.menen.be/agenda/e/daure/e6189dc4-cf47-41fa-8e04-dd41f53fdd7d
http://www.disperanto.org/downloads/Disperanto-extra-informatie.pdf

Dometo
Dirk en Harriët en hebben sinds 2016 dit
prachtige Chalet nr. 59 op Terschelling (NL).
EO: dometo = huisje. Op de website Holland
Vakantiehuis staat vermeld: “Wij hebben
gekozen voor de naam “Dometo”. Deze naam
betekent in het Esperanto, klein vakantiehuis.”32
Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo
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.
EO: Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo = Huis
van de Europese Geschiedenis in Ballingschap.
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 Translatefouten 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.
In de zomer van 2018 is deze expo herhaald in Marseille (FR).
www.kvs.be/nl/producties/domo-de-europa-historio-en-ekzilo

32
https://www.holland-vakantiehuis.nl/vakantiehuizen-waddeneilanden/terschelling/midsland-noord/
chalet/031570/
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Domo Togan
Domo Togan is een gastenverblijf uit Brugge
(BE). Ze gebruiken namen in het Esperanto
voor hun kamers.
EO: primavero = lente (lyrisch), somero =
zomer, aŭtuno = herfst.
Veerle Lietaert en Hans Van Hollebeke hebben
me het volgende laten weten: “Héél fijn dat
iemand dit gegeven in onze website opmerkt.
Wij hebben bewust voor de namen in Esperanto
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.”
www.domo-togan.be
Doni
Stichting Doni uit Wilnis (NL) 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.
EO: doni = geven. Op de startpagina van de
website wordt vermeld: “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!”
www.stichtingdoni.nl
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Edukado
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 focus ligt op het verschaffen van onderwijs, en reist dan twee maanden naar het land
in kwestie om het uit te voeren.
EO: edukado = opvoeding. Op de website wordt vermeld: “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.”33
www.edukado.be
Edukisto David
Praktijk van David Demoulin uit Arquennes
(BE). Coaching en psychologische begeleiding.
EO: edukisto = professioneel opvoeder. Op de
website wordt vermeld: “Waarom deze naam?
Omdat het ‘opvoeder David’ in het Esperanto
betekent. Het basisidee van Esperanto is
communicatie faciliteren, wat een essentieel
onderdeel is van onderling begrip.”
“Als communicatie plaatsvindt in een neutrale
taal, kan dat het gevoel versterken dat je elkaar
op gelijke voet en met respect voor elkaar
ontmoet. Dat is precies mijn visie op mijn werk.
Elkaar of jezelf beter begrijpen!”34
www.tinyurl.com/edukistodavid

33
34

http://www.vubtoday.be/nl/content/met-edukado-klaslokalen-bouwen-burkina-faso
Vrije vertaling van https://edukistodavid.wixsite.com/edukistodavid
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Efika
Efika uit Deurne (BE) is een coöperatief
ingenieursbureau dat gebouwpatrimonium
duurzamer wil maken.
EO: efika = efficiënt. Op de startpagina van
de website wordt in het groot vermeld: “Efika
– Esperanto voor effectief en efficiënt.”
www.efika.be
Egalpezo
Massagepraktijk in Breda (NL).
EO: egalpezo = balans, evenwicht. In het groot, op de startpagina van de website
wordt vermeld: “Het woord Egalpezo komt uit de universele taal Esperanto en betekent
balans.”
www.egalpezo.nl
Ekvilibro
Coaching- en counsellingpraktijk van Yok Lin Song in Capelle aan den IJssel (NL).
EO: ekvilibro = evenwicht. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “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.”
www.praktijk-ekvilibro.nl
Elkore
Elkore is een vereniging uit Bree (BE) die
geestverwante mensen wil samenbrengen.
Ze doen o.a. aan yoga, meditatie, ontspanningsmassage en organiseren natuurexploraties.
EO: elkore = van harte. Op de website wordt
vermeld: “Elkore, wat ‘van harte’ betekent in
het Esperanto.”
www.bloggen.be/elkore
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Enigmo
Enigmo Career Management werd opgericht
in 2018 door Ingeborg van Germeersch uit
Gent (BE), een juriste met 20 jaar ervaring
in de HR consultancy wereld en 16 jaar
ervaring
in
outplacementbegeleidingen
en alle vormen van individuele loopbaanbegeleiding.
Iedereen die professioneel actief is, kan op
een bepaald moment in de loopbaan raad gebruiken van een career coach/specialist.
EO: enigmo = puzzel, raadsel. Op het LinkedIn-profiel van Ingeborg wordt vermeld:
“Enigmo = Esperanto voor “Enigma “puzzel, raadsel”35
www.enigmo.be
Ensemblo
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.
EO: ensemblo = ensemble. “De bedrijfsnaam werd ‘Ensemblo’. Behalve uitermate
moeilijk te spellen aan te telefoon, betekent het ook iets slims in het Esperanto.”36
www.selma.ai
Espérantoche - La Fée Eric
La Fée Eric is een komisch spektakel voor scholen van Chambellan Productions uit CourtSaint-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.
EO: In het pedagogisch dossier van het spektakel las ik het volgende: “Espérantoche est
une déformation du mot ‘Esperanto’. ‘Esperanto’ signifie ‘Espoir’ dans cette langue.”37
www.chevres-a-pull.be

35
36
37

https://www.linkedin.com/company/enigmo-careermanagement/
https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/software-die-marketeers-echt-slimmer-en-beter-maakt
http://www.chevres-a-pull.be/blog/?page_id=95
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Espero
Espero is een kleinschalig therapeutisch centrum in Haren (BE) voor ongeveer 20
kinderen. Ze kunnen hier terecht als thuis samenleven niet meer mogelijk is.
EO: espero = hoop. Op de website wordt vermeld: “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.”38
www.obc-espero.be
Espero Rescue Dogs
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.
EO: espero = hoop. Op de startpagina van
de website wordt vermeld: “De naam Espero
komt uit het Esperanto en staat voor ‘hoop’,
datgene wat we willen betekenen voor familie
en vrienden van vermiste personen.”
www.espero-rescuedogs.be
Estas
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).
EO: esti = zijn estas = ik ben, jij bent, wij zijn... Op de website wordt vermeld: “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.”
www.depatiovzw.be
38
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https://www.kerknet.be/sint-franciscus/artikel/espero-haren

Eûropa Kuristo
De Brusselse (BE) joggingclub Eûropa Kuristo is al vele jaren actief. Iedereen vanaf 16
jaar is welkom op de trainingen.
EO: eŭropa kuristo = Europees loper. Op de website van Dynamic Tamtam wordt
vermeld: “De Eûropa Kuristo-joggingclub – wat ‘Europese hardloper’ betekent in het
Esperanto - is al vele jaren actief.”39
www.kuristo.be
Euro
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.40
EO: eŭro = euro.
www.tinyurl.com/euro-geschiedenis
Evoluo
Coaches uit Burdinne (BE). Zij organiseren
bijeenkomsten die bijdragen aan de ontwikkeling van degenen die eraan deelnemen...
en hun organisatie.
EO: evoluo = evolutie.
“Evoluo… Développement, en Esperanto.41”
www.evoluo.be

39
40
41

Vrij vertaald van http://www.dynamic-tamtam.be/fr/woluwe-sports/clubs/liste.php
www.nbbmuseum.be/nl/2015/09/belgiums-founding-fathers-of-europe.htm
http://evoluo.be/il-etait-une-fois-evoluo/
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Fajro
Fajro is een Vlaams atelier dat handgemaakte
kaarsen maakt. In het atelier vind je een
uitgebreide collectie aan eigen creaties.
EO: fajro = vuur. Op de website wordt
vermeld: “Fajro is Esperanto voor vuur. Vuur,
een universeel symbool, vertaald in een taal
die de ambitie had om de wereld te veroveren.
De taalbarrière zou niet meer bestaan; het
begin van een begripvollere samenleving?”
www.fajro.be
Farbo
Farbo uit Izegem (BE) is o.a. gespecialiseerd in
mobiel lakken van bestaande poorten, ramen
en deuren.
EO: farbo = verf. Dieter Spriet, de zaakvoerder van Farbo, heeft me het volgende laten
weten: “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.”
www.farbo.be
Favora
Wellnesscamping Favora (Esperanto voor “aangename verblijfplaats”) 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.
EO: favora = favoriet. “(Esperanto voor ‘aangename verblijfplaats’)”42
www.favora-eerde.nl

Feino blanka
Feino blanka is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster Joke Wams. Haar eerste
boek, Moed van het hart, verscheen in januari 2018.
EO: feino blanka = witte fee. Joke Wams heeft me het volgende laten weten: “Ik heb
bewust een naam in het Esperanto gekozen, omdat het de bijnaam is die mijn partner
Jan me heeft gegeven. Vanwege mijn witte haar.”
http://feinoblanka.auteursblog.nl
42
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http://www.favora-eerde.nl/over-favora

Feliĉo
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.
EO: feliĉo = geluk.
www.facebook.com/Felico6MAO
Fenomena Popo Orkestro
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.
EO: fenomena poporkestro = fenomenaal
poporkest. 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 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.”
www.dolfijntjes.be
Ferio
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.
EO: ferio = vakantie. Op de website staat
vermeld: “De naam Ferio komt uit de
internationale taal Esperanto en betekent
letterlijk ‘vakantie’.”
http://ferio.reisaanbod.nl - www.ferio.nl
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Filozofio
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.
EO: filozofio = filosofie. 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.”
http://levenskunstlier.wixsite.com/lk-lier/filozofio-leesgroep
Flago vlagkunst
Flago is een vzw uit Haaltert (BE) die door een
samenspel van muziek, vloeiende bewegingen
en kleurrijke vlaggen sfeer brengt op alle
denkbare evenementen.
EO: flago = vlag. Op de website van de
gemeente Haaltert las ik het volgende: “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.”43
www.flago.be
Flandra Transgreso
Flandra Transgreso is de tweede opname van de Vlaming Linus Vandewolken, uitgebracht
in augustus 2016. EO: 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?).”
www.tinyurl.com/transgreso
43
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http://www.haaltert.be/gidsendetail.aspx?id=1159

Flegado
Flegado biedt in Puurs (BE) o.a. individuele
woon- en dagondersteuning aan voor volwassenen met een beperking.
EO: flegado = verpleging. Op de website wordt
vermeld: “Flegado is niet toevallig de naam
van onze afdeling Zorg. Het betekent namelijk
‘Zorg’ in het Esperanto.”
www.flegado.be
Flori
Biofresh uit Gavere (BE) is verdeler van
biologische droogwaren, verswaren en diepvrieswaren 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.
EO: flori = floreren, bloeien. Op de website
wordt vermeld: “Flori betekent ‘bloesem’ in
het Esperanto.”44
www.biofresh.be
Flori Opvoedadvies
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).
EO: flori = floreren, bloeien. Op de website wordt vermeld: “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 .”
www.floriopvoedadvies.nl
Fonto Nova
Fonto Nova biedt in Genk (BE) opvang en begeleiding aan niet-begeleide buitenlandse
minderjarigen.
EO: Op de website wordt vermeld: “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
44
http://www.biofresh.be/index.php?id=39&tx_news_pi1%5Bnews%5D=109&cHash=7f3b17025fbde934e034e2612c80d747
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symbool voor de nieuwe groeikansen die we onze jongeren willen geven, om zich te
ontwikkelen tot betrouwbare en zelfstandige personen.”45
www.deoever.be
Fortika Company

Fortika Company Detection Systems is een bedrijf uit IJsselstein (NL) dat zich
bezighoudt met verkoop van metaaldetectoren, bodemradarsystemen, vismagneten en
alle denkbare accessoires.
EO: fortika = sterk, stevig, robuust. Op de website wordt vermeld: “Fortika betekent in
het Esperanto (Latijn): ‘Sterk’, ‘Stevig’, ‘Robuust’ en dat is nu juist wat u van ons bedrijf
en onze producten kunt verwachten!”46
www.fortikacompany.nl
Frizisto
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.
EO: frizisto = kapper. Op de website wordt
vermeld: “Om zijn zaak internationale allure
te geven, koos kapper Eddy Gosselin een
originele internationale naam, want Frizisto
betekent ‘kapper’ in het Esperanto.”47
www.frizisto.be
Gardanto
Gardanto was een vereniging van Nederlandstalige voogden van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen.
EO: gardanto = bewaker, hoeder. Op de website wordt vermeld: “Het woord ‘gardanto’ is
Esperanto voor ‘voogd’.”48 Het is me niet gelukt om hen te contacteren; het e-mailadres
werkt niet en ik heb geen telefoonnummer gevonden.
www.gardanto.be (niet bereikbaar op 24/11/2018)
45
46
47
48
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http://www.deoever.be/content.php?hmID=1822&smID=1576&ssmID=3&sssmID=13
https://www.fortikacompany.nl/over-ons/
https://www.yelp.com/biz/frizisto-antwerpen-2?hrid=-aApLczLzbnKe54sG2Tq6w
http://www.gardanto.be/over-gardanto/

Gastama
Vereniging van vrijwilligers met als doel
vluchtelingen in Tongeren (BE) te helpen.
EO: gastama = gastvrij. “in Esperanto Gastvrij49”
www.facebook.com/GastamaTongeren
Ĝojo.cantine
Een burgerkantine in Braine-le-Comte (BE).
EO: ĝojo = vreugde. Op de website wordt
vermeld: “Ja, maar wat betekent Ĝojo? Dat
is een leuk woord dat we in het Esperanto
vonden, het betekent ‘vreugde’. Omdat we zo
graag willen werken. Omdat dat is wat we
willen dat onze coöperatie verspreidt! Het
wordt uitgesproken als ‘djoyo’, maar je kunt
het zeggen zoals je wilt.”50
www.gojocantine.be
Gu-i
Plantaardig eethuis in Gent (BE).
EO: ĝui = genieten. “Gu-i (uitspraak: goe-i)
betekent ‘genieten’ in het Esperanto. Via Gu-i
wil ik mensen die gezond en verantwoord
willen eten, samenbrengen en met elkaar
verbinden (vandaar de keuze voor Esperanto,
get it?).”51
www.gu-i.be
Hejmen
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.
EO: hejmen = naar (t)huis. Op de website wordt vermeld: “In 1984 werd vanuit Oikonde
een nieuwe vzw opgericht onder de naam Hejmen, wat Esperanto is voor thuis.”
www.hejmen.be

49
50
51

https://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/gastama
Vrije vertaling van een tekst op https://www.ekifin.be/projects/gojo/
https://www.gu-i.be/storytime/
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Hejmen
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.
EO: hejmen = naar (t)huis. Op de crowdfunding-website van het theaterproject wordt
vermeld: “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.”
www.voordekunst.nl/projecten/1319-hejmen
Heimo
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.
EO: hejmo = een thuis. Op de website A home away from home staat vermeld: “Hejmo
(thuis in esperanto)> Heimo”
www.ahomeawayfromhome.nl/oplossingen/heimo
Hejmo
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.
EO: hejmo = een thuis. Op de website van Monumentenzorg Nederland staat vermeld:
“De naam van de villa is Esperanto voor Ons Thuis.”
www.monumentenzorgdenhaag.nl/sporen-van-smaragd/hejmo-nia
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Hejmo
Opvanghuis voor niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen van vzw SOS kinderdorpen. In
Hejmo kunnen negen kinderen en jongeren
tussen acht en achttien jaar terecht.
EO: hejmo = een thuis. Véronique Vermeylen van SOS-Kinderdorpen heeft me in
januari 2018 het volgende laten weten: “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.”
www.sos-kinderdorpen.be/hejmo
Heleco
Heleco biedt advies en trainingen aan. Het
bedrijf uit Nijmegen (NL) is vooral actief in de
sectoren bouw en infrastructuur.
EO: heleco = helderheid. Op de website staat het volgende vermeld: “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).”52
www.heleco.net
Horzono
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.
EO: horzono = uurzone. “Horzono betekent tijdzone in de universele taal Esperanto.”53
www.prosultsstudio.com
INAGO
Sinds 2017 is INAGO de nieuwe naam van de
AIOMS van Moresnet (BE) (intercommunale
vereniging van medisch-sociale werken).
EO: in = vrouwelijk, ago = handeling. Op de website staat het volgende vermeld: “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.”54
www.inago.be
52
53
54

http://www.inago.be/index.php/fr/17-francais/aioms-fr/98-inago-sgnification
https://prosultsstudio.com/nl/horzono-tijdzones-en-wereldklok-app/
http://www.inago.be/index.php/fr/17-francais/aioms-fr/98-inago-sgnification
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Infano
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.
EO: infano = kind. In een interview met PersInfo
las ik het volgende: “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.”55
www.infano.be
Iri kun mi
Lessen ICT en spiritualiteit door Vanja Taels.
EO: iru kun mi = ga met mij. Op de website wordt vermeld: “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.”
www.irikunmi.be
Juna
Juna werd in 1999 te Aalst (BE) opgericht
als ’t Huis, het allereerste onthaal- en
opvangcentrum voor buitenlandse nietbegeleide minderjarigen, erkend door de
Bijzondere Jeugdzorg. Door de toenemende
schaalvergroting in de sector van de
Bijzondere Jeugdzorg, fuseerde Juna in 2012
met Minor-Ndako.56
EO: juna = jong. Op de website wordt vermeld: “In 2006 werd ’t Huis omgedoopt
tot Juna (Esperanto voor ‘jong’)”. In een interview met De Standaard verklaarde de
directeur Johan Van der Auweraert het volgende: “De naam komt uit het Esperanto en
staat voor ‘jong’. We ontleenden een woord uit het Esperanto omdat we dagelijks met
talen uit de hele wereld te maken krijgen. Het zou goed zijn mochten we allemaal één
extra taal gemeenschappelijk hebben.”57
www.minor-ndako.be
55
56
57
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https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-naam-voor-cko-t-breugelkind/9889
https://minor-ndako.be/over-ons/
https://www.standaard.be/cnt/g6f146r4c

Juvelina
Unieke glasobjecten en juwelen, gemaakt door Katalin Kovats uit Den Haag (NL).
EO: juvelo = juweel, ina = vrouwelijk. De website is tweetalig Nederlands-Esperanto.
www.juvelina.nl
Kabano
Een vakantiehuis in Oostduinkerke (BE) dat
dankzij zijn expressief gevelbeeld en een
uitgekiende materiaalkeuze vrijwel uniek is in
zijn soort.
EO: kabano = hut. Op de website wordt
vermeld: “Kabano, zoals de vakantiewoning
heet, dankt zijn naam aan het Esperanto voor hut.”
www.duco.eu/kabano-oostduinkerke
Kajto
Kajto is een muziekgroep uit de Nederlandse
provincie Friesland die oorspronkelijk in
het Esperanto geschreven liederen zingt
en zichzelf daarbij begeleidt op diverse
instrumenten. De groep brengt al sinds 1988
levendige volksmuziek in het Esperanto.
EO: kajto = vlieger.
www.nanne-ankie.nl
Kameno
Kameno is een voormalige studentenvereniging uit Leuven (BE).
EO: kameno = hut. Op Wikisage wordt vermeld: “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.”58
58

http://nl.wikisage.org/wiki/Kameno
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Kantado Festivalo – inloopkoor
In Beverwijk (NL) is op zondagochtend 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.
EO: kantado = gezang & festivalo = festival. “Kantado Festivalo is de naam van dit
project: het betekent ‘zangfeest’ in Esperanto.”59
www.hettykienhuis.nl/muziek/zangworkshops
Kantikune
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.
EO: kanti kune = samen zingen. Op de website
wordt vermeld: “Kantikune is Esperanto
voor samen-zingen. Samenzang is zowat het
handelsmerk van het koor.”60
www.kantikune.be
Kapablo
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.
EO: kapablo = bekwaamheid, vermogen, capaciteit. Op de startpagina van de website
wordt vermeld: “Kapablo – hetgeen ‘meesterschap, vakmanschap’ in het Esperanto
betekent – bevordert het meesterschap.”
www.kapablo.nl
59
60

38

https://www.hettykienhuis.nl/muziek/kantado-festivalo-inloopkoor/
http://www.kantikune.be/20overons.html

Kapriol’
De Nederlands/Friese band Kapriol’! brengt
fantasierijke muziek in het Esperanto, zowel
uit de Nederlandse en Friese traditie als van
eigen hand.
Bezetting: Marita Kruijswijk (fluiten, schalmei, zang), Marian Nesse (accordeon, draailier, zang), Rutger Dijkstra (gitaar, cister,
bas, viool, zang) en Ad Bos (cajon en andere
percussie-instrumenten, toetsen, zang).
Door de verschillende muzikale achtergronden
van de groepsleden komen invloeden uit allerlei
muziekstijlen aan bod, zoals middeleeuwse,
Scandinavische, Spaanse, Keltische en Balkan muziek en salsa of jazz. Opvallend zijn
de krachtige meerstemmige zang, de verrassende arrangementen en niet-alledaagse
instrumenten, zoals schalmeien, draailier en Scandinavische seljefluiten.
EO: kapriolo = bokkensprong, capriool.
www.kapriol.org
Karbo bier
Brouwerij uit Laakdal. (BE) De volgende Karbovarianten zijn beschikbaar: Lumo, Bruno, Rosso,
Blanka, Inferno, Uno en Kuberdo.
EO: karbo = steenkool. Op de website wordt
ruim aandacht besteed aan het Esperanto.
Men schrijft er o.a.: “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.”61
Bijzonder opvallend is dat zelfs het internetadres van de webwinkel een naam in het
Esperanto heeft gekregen:
www.karbobeer.com/nl/butiko
www.karbobeer.com

61

https://karbobeer.com/nl/geschiedenis-van-brouwerij
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Klavarskribo
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.
EO: klavarskribo = klavierschrift. Dit staat zo vermeld op de website.62
www.klavarskribo.nl
Kliento
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.
EO: Kliento = klant. Peter Danneels van Kliento heeft me via e-mail bevestigd dat de
naam inderdaad uit het Esperanto komt. Ze hebben hem gekozen, omdat ze werken
aan klantgerichtheid.
www.kliento.be
62
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https://www.klavarskribo.eu/nl/geschiedenis

Kokido
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.
EO: kokido = kuiken. “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.” 63
www.kokidokip.nl
Ko(r)bato
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.
EO: korbato = hartslag. In een interview met
Het Laatste Nieuws las ik het volgende: “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.”64
Kompanio
Gezelschapsdienst uit Belsele (BE) voor
senioren, met oprechte aandacht voor de
wensen en behoeften van deze mensen.
EO: kompanio = gezelschap. Via e-mail heb ik de volgende bevestiging ontvangen van
Bettina Vassallo van Kompanio: “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”.
www.kompanio.org
63
64

https://www.ad.nl/woerden/nieuw-leven-voor-kippentent-ici-pare~ab0fe717/
https://www.hln.be/regio/deinze/stad-krijgt-eigen-cirque-du-soleil~af5ef9cd
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Konekt.brussels
In oktober 2017 lanceerde de Vrije
Universiteit Brussel (VUB) ‘konekt.brussels’.
Dit 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.
EO: konekti = verbinden. In het studentenblad
De Moeial las ik het volgende: “Konekt is Esperanto voor verbinden, een taal die
ontworpen werd om de meest eenvoudig begrijpbare van alle talen te zijn.”65
www.vub.ac.be/konekt
Les cartes Konekto
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.
EO: konekto = verbinding. Op de website staat vermeld: “En espéranto, KoneKto veut
dire à la fois Communiquer et Connexion”.
www.carteskonekto.com
Kono Consultants
ICT-adviesbedrijf uit Kontich (BE).
EO: kono = kennis. Op de startpagina van de
website wordt vermeld: “Besides knowledge
in Esperanto, KONO is an old Korean checkers
game that requires specific strategic skills in
order to be successful.”
www.konoconsultants.com

65
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https://tinyurl.com/konekt-vub

Konsilo
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.
EO: konsilo = advies. Medeoprichter van Konsilo is esperantiste Myriam Van der Steen.
Op de website wordt vermeld: “Het woord komt uit het Esperanto en betekent zoveel als
Advies. Het adviseren in een verbindende taal is vanaf het begin de essentie.”
www.chezkonsilo.org
Konsilanto
Accountants en belastingadviseurs,
ondernemersbegeleiders, conflictbemiddeling, vermogensplanners, enz. Konsilanto
heeft kantoren in Mechelen, Mortsel en Rotselaar (BE).
EO: konsilanto = raadgever. Via e-mail heb ik de volgende bevestiging ontvangen van
Kris Bollen van Konsilanto: “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.”
www.konsilanto.be
Konsilas
Adviesbureau uit Blanden (BE) dat optreedt
als kredietmakelaar en dat advies geeft aan
bedrijven en vzw’s.
EO: konsilas = raadgeven (vervoegd). “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...”66
www.konsilas.be
Koromiro
Koromiro uit Edegem (BE) is een Huis voor
persoonlijke ontwikkeling en relatiebegeleiding.
EO: koro = hart, miro = verwondering. Op
de website staat vermeld: “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’.”67
www.koromiro.be
66
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https://www.linkedin.com/company/konsilas-bedrijfsadvies/
http://koromiro.be/over-koromiro
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Korpo Spirito
Kleine persoonlijke massagepraktijk
dames in Akersloot (NL).

voor

EO: korpo = lichaam, spirito = geest. Op de
startpagina van de website wordt vermeld:
“‘Korpo’ en ‘Spirito’ zijn woorden uit het
Esperanto, de vertaling is ‘Lichaam’ en ‘Geest’.”
www.korpospirito.com
Koruso
Het
Antwerpse
(BE)
koor
uit
de
theaterproductie ‘Gelukkig zijn’. In september
2016 besloot men de naam van het koor te
veranderen in Koruso.
EO: koruso = koor. Op de website wordt
vermeld: “De naam Koruso komt uit het
Esperanto. In die artificiële taal betekent het…
koor.”
www.fast-forward.be/koor.html
Kreskado
Kreskado is een kennisplatform gericht op
innovatieve groeibedrijven.
EO: kreskado = groei. Op de website wordt
vermeld: “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.”68
www.kreskado.be
Kreski
Kreski is een dynamisch subsidieadviesbureau
uit Bissegem (BE) dat is gespecialiseerd in
subsidieverwerving en subsidiemanagement.
EO: kreski = groeien. Op de website wordt vermeld: “Kreski is Esperanto, een universele
taal. Ook dat is niet toevallig”69.
www.kreski.be
68
69

44

https://www.nautadutilh.com/nl/expertises/special-topics/innovatieve-groeibedrijven/
http://www.kreski.be/over-ons/

Kresko tra la muziko
Kresko tra la Muziko is het bedrijf van de
Nederlandse muzikant, lied- en tekstschrijver
Vincent Guittart.
EO: kresko tra la muziko = groei door de
muziek. Op de website wordt o.a. vermeld:
“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.”70.
www.kreskotralamuziko.nl
Kronika Festival
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).71
EO: kronika = chronisch. Op de wesbite
van UIT in Vlaanderen stond vermeld: “Het
festival, georganiseerd door een aantal
vrijwilligers van het inloophuis zal KRONIKA
heten. Kronika is Esperanto voor ‘langdurig’.”
www.kronika.events
Kuna Mondo
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.
EO: kuna mondo = samen in één wereld
(ongeveer). 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.
www.kunamondo.nl
70
https://www.kreskotralamuziko.nl/kreskotralawat/
71
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kronika-festival-voor-chronisch-zieken/c132d395-5c694c26-bef0-54cd48cb9d33
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Kunlabora
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 december 2017.
EO: kulabora = samenwerking (bijvoeglijk).
Op de startpagina van de website staat
vermeld: “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.”
www.kunlabora.be
Kuraĝo
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.
EO: kuraĝo = durf, moed.
www.kurago.nl
Kutimo
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.
EO: kutimo = gewoonte. Op de website van Generation T staat vermeld: “Om hieraan
deels een oplossing te bieden heb ik besloten om zelf het project Kutimo, wat ‘gewoonte’
betekent in het Esperanto, op te richten.”
www.generation-t.be/en/profiles/lisa-huylebroeck
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Kverko
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.
EO: kverko = eik. Op de website staat vermeld:
“Kverko betekent ‘eik’ in het Esperanto.”
www.galtane.com/nl/product/kverko
Levanto
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.
EO: levanto = een heffer, iemand die je opheft. Toen Levanto werd opgericht, hebben
zij zelf contact opgenomen met het Esperantocentrum in Antwerpen met de vraag om
een originele naam in foutloos Esperanto.72
www.levanto.be
Liganta forto
Liganta forto is een organisatie uit Heule (BE)
die ervaringen voor individuen, gezinnen,
teams en groepen wil creëren om hun relaties
sterker te maken.
EO: liganta forto = bindkracht. 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.”
www.ligantaforto.be

72

Aan mij bevestigd in januari 2018 door Gerd Jacques en Paul Peeraerts
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Lulilo
Lulilo is een vzw uit het Waalse Lobbes (BE) die
werkt rond zwangerschap.
EO: lulilo = wieg. De eigenaar heeft in
2017 aan esperantist Jean-Pol Sparrenberg
mondeling bevestigd dat hij een naam in het
Esperanto heeft gekozen.
www.tinyurl.com/lulilo-eo
Lumigado
Met dit project wil Acco Accountants uit Antwerpen (BE) de basis leggen voor de manier
van werken in het Acco van de toekomst.
EO: lumigado = verlichting. 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.”73 Opmerkelijk: de projectverantwoordelijke is iemand van Kreski, een bedrijf dat zelf ook een naam in het Esperanto
heeft. Wellicht is dat geen toeval?
www.tinyurl.com/lulilo-eo
Lundo Muziko
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.
EO: lundo muziko = maandag muziek.
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.”

73
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https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/lumigado-0

Maljuna frato
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).
EO: maljuna frato = oude broer. 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.”74
www.maljunafrato.nl (website niet bereikbaar op 20/11/2018)
Malsameco Festival
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,...
EO: malsameco = ongelijkheid. Op de
website van de stad Bergen staat vermeld:
“Malsameco signifie ‘différence’ en esperanto.
Tout est dit : ce nouvel événement est un
festival qui allie culture et différence.”75
www.malsameco.be (website niet bereikbaar op 20/11/2018)
Majstro Aplikaĵoj
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.
EO: majstro aplikaĵoj = meester-applicaties. De website is grotendeels in het Esperanto.
www.majstro.com

74
75

http://www.mikadonet.nl/artikel.php?artikel_id=516 Publicatiedatum: 3 maart 2006
http://www.mons.be/culture/events/1ere-edition-du-malsameco-festival
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La maro
Een voormalig restaurant in Oostende (BE).
Het heeft bestaan van 1996 tot 2015.
EO: la maro = de zee. Flory Witdoeckt heeft
me in september 2018 bevestigd dat ze de
zaakvoerders kent en dat zij de Esperantonaam
toenertijd aan hen heeft gesuggereerd.
Mem
De mengkranenserie MEM van het merk
Dornbracht werd in 2003 geïntroduceerd.
EO: mem = zelf. Op de website van Glorieux Interieurarchitectuur staat vermeld: “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’.”76
Mia Domo
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.
EO: mia domo = mijn huis. “Mia Domo is Esperanto voor ‘mijn (t)huis’. Ofwel: Mia
Domo is er voor jou. Om van jouw huis écht je thuis te maken.”77
www.miadomo.nl
La Minuto
La minuto is een complementaire valuta
ter waarde van 1 minuut service. Ze wordt
gebruikt in de regio van Braine-le-Comte (BE).
EO: la minuto = de minuut. Cédric Heine van La Minuto heeft me via e-mail bevestigd
dat de naam effectief van het Esperanto komt.
www.minuto.be

76
77
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http://www.glorieux-interieurarchitectuur.be/nl/badkamer-d--vichte
http://miadomo.nl/over-mia-domo/

Mola movado
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.
EO: mola = zacht & movado = beweging. Op
de website wordt vermeld: “Mola Movado is
Esperanto voor zachte beweging.”
www.molamovado.be
Mondo vzw
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).
EO: mondo = wereld. Esperanto is een van de talen van de website.
www.mondo.be
Mondpaco
Mondpaco is een voormalige wandelclub uit
Ham (BE). Op de website van Wandelsport
Vlaanderen vzw staat vermeld dat er geen
actieve leden meer zijn.78
EO: mondpaco = wereldvrede. Op de website
Dragonders.be vond ik de volgende uitleg:
“De naam ‘Mondpaco’ is een woord van het
Esperanto en betekent in het Nederlands:
‘wereldvrede’.
Het
wordt
“mondpatso”
uitgesproken!”79
www.mondpaco.com
Mondpaco
TJ Mondpaco is een Vlaamse zanger.
EO: mondpaco = wereldvrede. Op de website wordt dit vermeld.
www.tjmondpaco.be

78
79

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/club/2088 (oktober 2018)
http://www.dragonders.be/doopnamen2.htm
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Movado sen nomo
Bond zonder Naam is een Vlaamse maatschappijkritische 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”.
EO: movado sen nomo = bond zonder naam. 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.
www.movado-sen-nomo.net
Muzikamanto
Als muziekliefhebber kun je bij Muzikamanto
in Lier (BE) terecht voor o.a. piano-, viool- en
andere muzieklessen. De lessen gaan door in
alle eenvoud, in een aangename thuissfeer
met respect voor ieders kunnen.
EO: muzikamanto = muziekliefhebber. Op de startpagina van de website wordt dit
vermeld.
www.muzikamanto.be
Muziki per amikeco
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).
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.80
EO: muziki per Esperanto = musiceren door
vriendschap. Op de startpagina van de
website wordt dit vermeld.
www.arthurtrooppd.nl

80
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https://www.whalepiper.nl/band/

Najlo
Najlo is een nagelstudio uit Wommelgem
(BE). Je kunt er terecht voor kunstnagels,
wimperextentions, lash-lifting, microblading en
spraytan.
EO: najlo = nagel (maar ungo = vingernagel).
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.”
www.najlo.be
Naturhejmo
Ooit was Naturhejmo één van de kandidaatnamen voor de drankgelegenheid het SintPietershof 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.81
EO: naturhejmo = natuur(t)huis. De eigenares,
Lucrèce Decostere, is een esperantiste.
Nederhem
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.
EO: blua, ruĝa, menta, ora en verda =
blauw, rood, ‘munt’ , gouden en groen. Op de
website wordt vermeld: “voor de verschillende
onderdelen van het project is gekozen voor
namen in het Esperanto”.
www.nederhem.be

81

Uit een interview met Lucrèce Decostere in Horizon.Taal Jaargang 49 - nummer 285 mei - juni 2017
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Nenia problemo
Een van de pedagogische composities van de Vlaamse componist - dirigent - saxofonist
Pieter Delaere.
EO: nenia problemo = geen enkel probleem. Op de website staat vermeld: “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.”82
www.pieterdelaere.com
Neniu
Vzw Neniu en Oplichting Helpdesk vzw werken
sinds 2014 samen tegen oplichting via internet.
EO: neniu = niemand. André Corbisier, een
Waals esperantist, koos deze naam.
www.neniu-assos.org
Nia domo
Bowling en lunchroom in Boekel (NL).
EO: nia domo = ons huis. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Nia Domo
betekent Ons Huis”
www.niadomo.nl
Norda
Norda is een café-loungebar in Tielt (BE).
EO: norda = noordelijk. 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.”
www.norda.be
Notario
Notaris Baudouin Verelst uit Halen (BE). EO: notario = notaris. Een deel van de website
van Notario is vertaald naar het Esperanto.
www.notario.be/other-languages/esperanto
82
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http://pieterdelaere.com/componist/composities/pedagogisch.html

Nova Mondo
Restaurant in het WTC Almere.
EO: nova mondo = nieuwe wereld. Op de website staat vermeld: “Nova Mondo
(Esperanto voor ‘nieuwe wereld’).”83
www.wtcalmere.nl/eten-drinken
Nova Vivo
Belgisch meubelbedrijfje.
EO: nova vivo = nieuw leven. Op de startpagina van website staat vermeld: “In
Esperanto, an extinct language, we are named ‘Het nieuwe leven’ or ‘New life’.” Ik zal
hen contacteren om te melden dat Esperanto hoegenaamd geen uitgestorven taal is :-)
www.novavivo.be
Nubo
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.
EO: nubo = wolk (ook in de betekenis van ‘cloud’). Op de website van Nubo staat: “Nubo
is esperanto voor wolk, of ‘cloud’.84”
www.nubo.coop/nl
Ondo
Vzw uit Borgerhout (Antwerpen, BE) die
personen met een beperking begeleidt.
EO: ondo = golf. Op de website wordt
vermeld: Ondo betekent golf. 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).”
www.ondo.nu

83
84

www.wtcalmere.nl/verbouwing-restaurant
https://nubo.coop/nl/node/2
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Onigo
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).
EO: onigo = delen. Op de website wordt vermeld: “Onigo signifie ‘partager’ en
Espéranto, une valeur importante pour les trois membres qui souhaitent faire découvrir
à un public varié leur musique.”
www.facebook.com/onigotrio
Oranĝo
Oranĝo is de naam van een voormalig café in
Halle (BE).
EO: oranĝo = oranje. 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.
Paco Ŝako
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.”
EO: paco = vrede & ŝako = schaken. ““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.”85
www.pacosako.com/?lang=nl

85
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https://pacosako.com/ons-verhaal/?lang=nl

Partoprenon
Het Deinse OCMW (BE) integreerde een kunstwerk van Honoré d’O in het Donzapark
op de site Karel Picqué.
EO: partopreno = deelname & partoprenon = deelname met de uitgang -n, de accusatief
in het Esperanto. Op de website van de stad Deinze wordt vermeld: “Men koos in 2017
voor kunstenaar Honoré d’O met het project Partoprenon, wat ‘deelname’ betekent in
het Esperanto.86”
Pentri
Verfhandelszaak
in
Deurle
specialiseerd in decoratieve
kalkverven, patina’s, enz.

(BE)
getechnieken,

EO: pentri = schilderen. 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!”
www.pentri.be
Perforto
Perforto was een tentoonstelling over oorlog
en geweld. 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.87
23 september - 14 oktober 2018 in het cultureel centrum van Beringen (BE)
9 november - 2 december 2018 in het cultureel centrum van Leopoldsburg (BE)
EO: perforto = geweld. Dit staat ook zo vermeld op de website van CC Beringen:
“Perforto betekent geweld in het Esperanto: een universeel woord voor een universeel
thema.”

86
87

https://www.deinze.be/cobra/ocmw-raad/Agenda/2017/5155.pdf
http://www.ccberingen.be/mvc/event.jsp?id=1489
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Persistanto
Het bedrijf van Zahra Mousazadeh uit
Heerenveen (NL). Zij werkt rond interim
management en advies bij verbeterprocessen
in organisaties.
EO: persistanto = doorzetter. Op de website
wordt vermeld: “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. 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.”
www.persistanto.nl
Por ili internacia
Por Ili is een organisatie uit Ambly (BE) die
sinds 1986 weeskinderen steunt in Albanië,
Mauritanië, Roemenië en Polen.
EO: por ili internacia = voor hen internationaal.
Op de website wordt vermeld: “Por Ili (‘pour
eux’ en esperanto) fut fondée en 1986.”
www.porili.info
Prefere lumo
Fototentoonstelling van Jacky Bostoen die in maart 2017 te zien was in de SintMaartenskerk in Kortijk (BE).
EO: 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.”88

88
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http://www.sintmaartenkortrijk.be/2017/03/16/kl-12-catechese-geloven-prefere-lumo/

Prilabori
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).
EO: prilabori = bewerken. Op de startpagina van de website staat vermeld: “Prilabori
betekent VERWERKEN en VERANDEREN in de internationale taal Esperanto.”
www.bureau-prilabori.nl

Prizorgo
Prizorgo is een bedrijf uit Leuven (BE) dat een intelligent persoonlijk alarmsysteem
aanbiedt.
EO: 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.”
www.prizorgo.be
Profunda
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.
EO: profunda = diep. Op de website wordt
vermeld: “Profunda betekent ‘diep, diepzinnig,
grondig’ in het Esperanto en het Spaans.”
www.profunda.be
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Progreso
Progreso is een bedrijf uit Antwerpen (BE) dat
software verkoopt voor het ontwikkelen van
competenties en prestaties.
EO: 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”.
www.progreso.be
Rajdado
Rajdado uit Hoeselt (BE) biedt begeleiding aan
voor personen met een fysieke, mentale of
psychische beperking, op en langs het paard.
EO: 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!”89
www.rajdado.be
Rajdi en amikeco
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’.90
EO: rajdi en amikeco = rijden in vriendschap.
www.ipa-nederland.nl/ipa-motorclub
89
90
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http://www.rajdado.be/home/
https://www.ipa-nederland.nl/ipa-motorclub/welkom/

Rakonto
Groepspraktijk voor psychotherapie. Ze zijn
actief in Bree en Heusden-Zolder (BE).
EO: rakonto = verhaal. Op de startpagina
van de website wordt vermeld: “Rakonto
betekent ‘verhaal’ in de taal Esperanto.”
www.rakonto.be
Reconi
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.
EO: 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 Reconi herkennen. Duidelijker kan
het niet.”
www.reconi.nl
Rekta Ligno
Rekta Ligno is een artistiek bedrijf dat
originele, fraai en strak vormgegeven houten
objecten maakt met als uitgangspunt zowel
esthetische als doelmatige toepasbaarheid.
EO: 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.”
www.rektaligno.be
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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.
EO: 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.”91
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.
EO: 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.”92
Rikolto
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.
EO: 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.”93
www.rikolto.be

91
https://beverwijk.nieuws.nl/cultuur/20161116/vier-het-verschil/
92
http://ostendcityqueens.be/valentijn-sfeercafe-rido-t-paard/
93
Jan Wyckaert, Directeur van Vredeseilanden
in België op https://www.vredeseilanden.be/en/node/1519
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Ripozo
Massagetherapeute Greet Vermeylen uit
Beerse (BE).
EO: 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.94”
www.ripozo.be
Rivero
Rivero is een interactief kaartspel dat is
ontwikkeld door Ron Hendriksen van Zutphen (NL).
EO: 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.”95
www.riverospel.nl
Rode Kruis Vlaanderen
Sinds 2015 gebruikt het Vlaamse Rode Kruis
de namen Sango en Sukuro voor haar twee
hoofdgebouwen in Mechelen (BE).
EO: 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.”96
www.rodekruis.be

94
http://www.ripozo.be/wie-ben-ik/
95
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/193307/zutphenaar-ron-hendriksen-ontwikkelt-kaartspel96
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws-kalender/ministers-geven-en-nemen-bloed-ingloednieuwe-sango/
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Sablo
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.
EO: 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”97.
www.sablo.eu
Ŝanĝo
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 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.
EO: ŝanĝo = verandering. Op de website wordt vermeld: “Ŝanĝo betekent ‘verandering’
in de universele taal Esperanto.”
www.sos-kinderdorpen.be/sango
Ŝanĝo
Mieke Kissing uit Dalerpeel (NL) heeft in
2017 het bedrijf Ŝanĝo coaching en training
opgericht.
EO: 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. ”
www.sango-ct.nl
97
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http://www.sablo.eu/naamsverandering-dicas-sablo/

Scio-Advies
Scio-Advies is het administratie-bedrijfje van
Mireille Ficke uit Uithoorn (NL).
EO: 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.”
www.scio-advies.nl
Scouts
In zijn boek ‘Scouting for Boys’ raadt sir
Robert Baden-Powell, de oprichter van de scouts, aan om het Esperanto te gebruiken
als een ‘geheime taal’ onder scouts.
De Skolta Esperanto-Ligo (Scouts Esperanto-bond, SEL) was voor het eerst actief in
1918, na de verschijning van een boekje van Alexander William Thompson waarin
hij oproept om een dergelijke organisatie op te richten. Vanaf dat moment heeft
SEL zijn eigen internationale kampen georganiseerd en heeft het deelgenomen aan
Wereldjamborees.98
De Tiense (BE) Esperantovereniging ‘La Hirundo’ werd in 2017 stopgezet. Het bestuur
van deze vereniging heeft beslist om de kassa te doneren aan verenigingen die het
Esperanto genegen zijn. ‘La Hirundo’ vierde het laatste Zamenhoffeest en reikte de
laatste Zamenhofprijs uit aan het Scouts en Gidsen Museum van Leuven (BE). In dit
museum, in de vroegere kapel van de Sint-Geertruiabdij is trouwens een kleine stand
over het (Skolta) Esperanto in de permanente collectie te zien. In april 2017 gebeurde
de officiële overhandiging van de fondsen.99
De Verdaj Skoltoj bieden een scouting
zonder grenzen in het Esperanto aan. De
deelnemers zijn tussen de 11 en 17 jaar. Ze
komen uit Brussel, Vlaanderen, Wallonië,
Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland
en soms zelfs van verder! De Verdaj Skoltoj
organiseren beginnerscursussen Esperanto
en kunnen je helpen een Esperantocursus te
vinden. Elk jaar in het voorjaar vindt PEKO
plaats, een bijeenkomst met een rijkgevuld
programma:
Esperantocursussen
voor
beginners en gevorderden, een wandeling,
uitstappen, knutselen voor kinderen (en alle
anderen), de boekendienst van de Vlaamse
Esperantobond…
EO: verdaj skoltoj = groen scouts.
www.verdajskoltoj.net
98
Vrij vertaald van http://stason.org/TULARC/recreation/scouting/What-is-the-connection-between-Scouting-and-Esperanto.html
99
https://www.hln.be/regio/leuven/la-hirundo-steunt-museum-scouts~ad478d79b
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LaSemo
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.
EO: semo = zaad. Op verschillende websites100 101
vond ik een verwijzing naar het Esperantowoord
‘semo’, dat ‘zaad’ betekent in het Nederlands.
www.lasemo.be
Senfina
Senfina is een een bruidsmodezaak in Bergen
op Zoom (NL).
EO: 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.”102
www.senfinabruidsmode.nl
Senfinenco
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.
EO: 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)”103
Senlima
Senlima is een Vlaams dansgezelschap dat
internationale folkloredans op het podium
brengt.
100
101
102
103
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http://www.ardenneweb.eu/reportages/2016/enghien_festival_la_semo
www.wallonie.be/fr/evenements/festival-la-semo-au-parc-denghien
https://www.nederlandbruist.nl/kapellen/4092/oneindig-senfina
https://dekleurvangeld.be/start-ups-in-de-brusselse-circulaire-economie/

EO: senlima = grenzeloos. Op de website wordt vermeld: “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.104”
www.senlima.be
Sinergio
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).
EO: 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.”105
www.sinergio.be
Skribis
In februari 2017 heeft de Gentse (BE) drukkerij
Nevelland Graphics een publicatieplatform
gelanceerd waarmee je een boek kan
uitbrengen in eigen beheer: Skribis.
EO: skribis = schreef (de verleden tijd van skribi, schrijven). In een persbericht op de
website wordt vermeld: “In het Esperanto is ‘skribis’ de verleden tijd van ‘schrijven’. Die
naam is niet zomaar gekozen, verklaart projectverantwoordelijke en redacteur Pieter
Borghart.”106
www.skribis.be
Skribo
Tekstbureau Skribo uit Oostrum (NL) is in 2007
opgericht door esperantist Derk Ederveen.
EO: skribo = schrift, tekst.
www.skribo.nl

104
105
106

http://www.senlima.be/grenzeloze-folklore/
https://www.sinergio.be/technologie/team/
https://www.skribis.be/nl/nieuws/drukkerij-nevelland-graphics-lanceert-skribis
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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.
EO: solidara = solidair. Volgens Yildirim is voor deze naam gekozen, omdat Solidara uit
de wereldtaal Esperanto komt en betekent dat het mensen verbindt.107
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Solidara
Solvo
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.
EO: 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.”
https://solvo-lm.jouwweb.nl
La Solvo
Voetreflexologie-praktijk van Claudia Willemse
uit Vlaardingen (NL)
EO: 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.”108
www.voetreflexpluslasolvo.com

107
108
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https://www.rtvoost.nl/nieuws/77194/Solidara-naam-nieuwe-partij-Yildirim
https://m.facebook.com/pg/voetreflexPlusLaSolvo/posts/ (onderaan, bij het nieuwe logo)

Sparko
Sparko begeleidt en inspireert directies en
ondernemingsraden om elkaars constructieve
gesprekspartners te zijn.
EO: sparko = vonk. “Sparko betekent Vonk in
het Esperanto”.109
www.sparko.nl
Sperto
Sperto is de praktijk van Els Wijmenga. Els
is (paramedisch) fitnessinstructeur, Pilatesdocente 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.
EO: 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. ”110
www.sperto.be
Surlinio
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.
EO: 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.”
www.surlinio.com

109
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https://www.sparko.nl/over-sparko/
http://www.sperto.nl/sperto/activiteiten/
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Tabloo
In 2019 komt er een nieuw communicatiecentrum 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.
EO: 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.”111
Tago
Tago is de naam van een online spelletje van Edubits, een educatieve website. Kinderen
kunnen er de dagen van de week mee leren.
EO: tago = dag. “Tago betekent dag in het Esperanto.”112
www.edubits.eu
Tekstoj
Tekst- en vertaalbureau van Roel Haveman uit Enschede (NL).
EO: tekstoj = teksten. Op de startpagina van de website staat vermeld: “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.”
www.tekstoj.nl
Tendi
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…
EO: tendo = een tent & tendi = kamperen (ongeveer; ‘tendi’ is geen gebruikelijk
woord in het Esperanto. Meestal spreekt men van ‘tendumi’). Op de startpagina van
de website staat vermeld: “Tendi (Esperanto voor kamperen) is kamperen maar dan
ánders.”
www.lodgetenten.nl

111
112
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https://www.stora.org/en/node/1022
http://edubits.eu/nl/content/tago

Tero
Tero is een restaurant met vestigingen in
Bierges en Brussel (BE).
EO: tero = aarde. “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)”113
www.tero-restaurant.com
Tonuso
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).
EO: tonuso = spierspanning, veerkracht.
Op de website wordt vermeld: “Tonuso is het
Esperanto voor Veerkracht.”114
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.
www.tonuso.be
Transmango
Transmango
is
een
onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep SFERE van de
KU Leuven (BE). Het doet onderzoek naar
voedselzekerheid in Europa.
EO: Op de website van VILT wordt vermeld:
“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’.”115
www.transmango.eu
113
Aan mij bevestigd via e-mail door Capucine Fauvarque van Tero
114
http://www.tonuso.be/contact-tunuso-vzw/
115
http://www.vilt.be/honger-was-de-drijfveer-voor-een-gemeenschappelijk-landbouwbeleid---voedselzekerheid-lijkt-evident-in-europa---is-het-dat-ook (27.11.2017)
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Travivi
Travivi biedt Home Entertainment Systemen
aan. Hun winkel/showroom in Bergambacht
(NL) heet Travivi.
EO: travivi = beleven. Op de website staat
vermeld: “Travivi komt uit de kunsttaal
Esperanto en betekent ‘Beleven’. Ons nieuwe
pand heeft ook die naam gekregen.”
www.aelive.nl/travivi
TroviSolvon
TroviSolvon uit Gent (BE) ondersteunt
bedrijven, het management en de werknemers
door advisering, training, projectbeheer en
interim-management.
EO: 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.”
www.trovisolvon.be
Tutmonda
Tutmonda is een jaarlijks intercultureel
festival in Louvain-la-neuve (BE). In 2018
vond het plaats op 19 april.
EO: tutmonda = wereldwijd. 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 kotproject wil multiculturalisme en multicultureel samenleven bevorderen.”
www.facebook.com/KotPartenaires
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.
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EO: 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.
www.hollandfestival.nl/nl/programma/2015/urbo-kune
Unueco
Unueco pindakaas is de eerste biologische
pindakaas. Het is een product van het
Nederlandse Horizon Natuurvoeding.
EO: Op de website staat vermeld: “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.”116
www.horizonnatuurvoeding.nl
Ultimo kilometro
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 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).
EO: 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.”
www.ultimo-kilometro.com
116

www.horizonnatuurvoeding.nl/unueco_ned/unueco_ned.html
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Via Domo
Via Domo is een website met nieuws over de
laatste trends, praktische tips, informatie over
alles wat met jouw huis te maken heeft.
EO: 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!”
www.viadomo.nl
Viro vzw
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.
EO: viro = man (en dus niet ‘mens’). In de
oprichtingsakte van de vzw (Staatsblad) staat
het volgende vermeld: “Art. 1. De vereniging wordt genoemd: vzw Viro (esperanto taal
voor “mens”).”
www.virovzw.be
Viro Modo
Winkel met mannenmode in Kortessem (BE).
EO: viromodo = mannenmode. 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.”
www.viromodo.be
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Vivoconsult
Vivo Consult uit Mechelen (BE) biedt
verschillende
activiteiten
aan
zoals
rekrutering, HR consultancy, HR projecten,
coaching en development van medewerkers
en loopbaanadvies.
EO: 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.”117
www.vivoconsult.be
Vivolinio
Therapiecentrum in Sint-Denijs-Westrem van Chloé De Bie. Ze is klinisch seksuoloog,
klinisch psycholoog, rouwtherapeut en burn-out coach.
EO: vivolinio = levenslijn. Op de website wordt vermeld: “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.”
www.vivolinio.com

Vojo Mag
Vojo Mag is een tweetalig mountainbike
webmagazine met tests, info over competitie
en uitgebreide reportages.
EO: vojo = weg. Op de Facebook-pagina
van Vojo Mag – in de afbeelding – staat het
volgende vermeld: “[def.] Esperanto: le
chemin, la voie, le sentier”118
www.vojomag.nl
117

http://www.vivoconsult.be/over-ons/

118

www.facebook.com/VojoMagazine
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Vulpo
Vulpo is een jong en innoverend webdesignbureau 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.
EO: 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.”119
www.vulpo.be
Yuneco
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.
EO: juneco = jeugd. Op de startpagina van de website wordt vermeld: “Yuneco,
Esperanto voor jeugd”.
www.yuneco.be

119
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http://www.vulpo.be/over-vulpo/

Internationale bedrijven en vereningen actief in de Benelux
International Police Association
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 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.120
www.ipa-iac.org

120

https://copzorgen.wordpress.com/dienen-door-vriendschap/
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Cirque du Soleil
Cirque du Soleil gebruikt regelmatig namen
in het Esperanto. Zo brachten ze in maart
2018 in Antwerpen OVO, een show voor de
hele familie. Het is een onophoudelijke rush
van energie en adembenemende acrobatie.
Een avontuur in een kleurrijk ecosysteem vol
leven, waar insecten werken, eten, kruipen,
fladderen, spelen, vechten en op zoek gaan
naar liefde. De cast van OVO bestaat uit 50
artiesten uit 14 landen, gespecialiseerd in vele
vormen van acrobatie. EO: ovo = ei.
Cirque
du
Soleil
staat
bekend
om
indrukwekkende live-shows die de natuurwetten 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.
Google presenteerde een innovatief Chromeexperiment, Movi.Kanto.Revo, gemaakt in
samenwerking met Subatomic Systems.
EO: 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.121
www.movikantirevo.com
Monero
Monero is een cryptomunt (peer-to-peer)
waarbij alle transacties als anonieme betalingen worden afgehandeld.
EO: monero = geldstuk. Binnen het Moneroproject is er ook gekozen voor de naam
Kovri122. EO: kovri = beleggen/toedekken.
www.getmonero.org

121
122
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http://karelgeenen.be/26/google-lanceert-innovatief-chrome-experiment-met-cirque-du-soleil/
https://github.com/monero-project/kovri

Servas Open Doors
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 gastvrijheidsnetwerken
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.
EO: 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.123
www.servasbe.org
Mirinda
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.124
Het is in Vlaanderen onder andere verkrijgbaar
bij Prik en Tik.125 In Nederland is Mirinda niet
beschikbaar.
EO: mirinda = prachtig. Dit staat zo vermeld
op de lokale website van PepsiCo. Op de pagina
van Prik en Tik staat het volgende: “Het is een
frisdrank die smaakt zoals zijn betekenis in het
Esperanto, ‘bewonderenswaardig’ of ‘prachtig’.”
www.pepsico.be/onze-merken/lokale-merken

123
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https://eo.wikipedia.org/wiki/Servas_Open_Doors
http://www.pepsico.be/onze-merken/lokale-merken
https://www.prikentik.be/mirinda-orange-fles-20cl
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Zwitserse horloges: Movado, Rado, Universo en Eterna
In 1887 heeft de rabbijn van de synagoge van La Chaux-de-Fonds een klein pakket
ontvangen uit Warschau met 5 exemplaren van Zamenhofs eerste internationale
taalbrochure, 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 uurwerken.126
EO: movado = beweging, rado = wiel, universo = universum, eterna = eeuwig.
Sommige Movado-horlogemodellen hebben Esperanto-namen zoals Bela (“mooi”),
Belamodo (“mooie mode”), Fiero (“trots”), Brila (“briljant”), Moderna (“modern”) en
Linio (“lijn”). De bedrijfsnaam betekent “beweging” in het Esperanto.127
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) - Senfine128. EO: senfine = eindeloos.
Daewoo
Kim Woo Chung, de oprichter van Daewoo, heeft zijn autobiografie in het Esperanto
gepubliceerd: ‘Vastas la Mondo, Multas Laboro’ [NL: Het is een wijde wereld en er is veel
werk]. Het is dan ook geen toeval dat twee Daewoo-auto’s een naam in het Esperanto
hebben gekregen: Cielo (Ĉielo) en Espero. EO: ĉielo = hemel, espero = hoop.

126
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_historique_
Claude_Gacond_CDELI_2003.pdf
127
Vrij vertaald van https://en.wikipedia.org/wiki/Movado
128
www.quillandpad.com/2016/02/22/the-parmigiani-senfine-concept-features-grasshoppers-and-silicon/
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Toevallige en (nog) niet bevestigde Esperanto-merknamen
Abelo BV is een financiële holding uit Veghel (NL). EO: abelo = bij.
Adapti is de titel van een vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen
met een autisme-spectrumstoornis. www.tinyurl.com/adapti-boek
Adapto is een dienst van het Luxemburgse Département des Transports voor mensen
met beperkte mobiliteit. EO: adapto = aanpassing. www.adapto.lu
Adapto is een uniek 3D-, op een shuttle gebaseerd geautomatiseerd opslag- en
ophaalsysteem (AS/RS) met ingebouwde sorteer- en sequentiemogelijkheden. Het
biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en helpt u om u aan te passen aan veranderende
marktdynamiek. Het is een product van het bedrijf Vanderlande uit Veghel (NL). EO:
adapto = aanpassing. www.tinyurl.com/vanderlande-adapto
Afabla Afabla Diensten uit Ijsselstein is actief in de branche organisatie-adviesbureaus.
EO: afabla = vriendelijk. www.afabla.nl
Agado In AGADO hebben specialisten uit de woningbouw, infratechniek en
riooltechniek de krachten gebundeld. EO: agado = handelen. www.agado.nl
Aktiva Turnkring uit Berendrecht en Zandvliet (BE). EO: aktiva = actief.
www.aktivagym.com
Aktiva Beheer is een maatschappelijke organisatie uit Hoogeveen (NL) met als doel
de mens langdurig te ondersteunen. Ze doen aan bewindvoering, budgetbeheer en
mentorschap. EO: aktiva = actief. www.aktiva-beheer.nl
Aktiva Tours is een Nederlandse aanbieder van fiets- en wandelreizen. Ze bieden
groepsreizen, singlereizen en individuele reizen aan in heel Europa. EO: aktiva =
actief. www.aktivatours.nl
Albero Sano is een coachingpraktijk uit Aalter (BE). EO: sano = gezondheid.
www.albero-sano.be
Alfabeto Soepdeegwaren bij Aldi. EO: alfabeto = alfabet in het Esperanto, maar ook
in het Italiaans, Portugees en Spaans.
Alia Wellnesscenter in Sint-Gillis (Brussel). EO: alia = andere.
www.bien-etre-alia.be
Alloga is een betrouwbare partner in de logistiek van producten. Als onderdeel van
Walgreens Boots Alliance heeft Alloga een uitgebreid specialistisch netwerk in meer
dan 20 landen. De focus van Alloga ligt op totale dienstverlening in de logistiek van de
zorg. EO: alloga = aantrekkelijk. www.alliance-healthcare.nl/alloga1
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.129 EO: 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.” www.ketnet.be/programma/amika
129

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amika_(televisieserie)
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Amanto Danstheatervoorstelling uit 2015. EO: amanto = geliefde, minaar.
www.dancecool.be/evenementen/amanto/
Amanto sieraden. EO: amanto = geliefde, minaar. www.amanto.be
Amikejo Stichting Amikejo (Amikejo Foundation) is een kleine Nederlandse stichting
die pleit voor het welzijn en de seksuele vrijheid van adolescente jongens vanaf de
puberteit en later130. EO: amikejo = plaats van vriendschap. www.amikejo.org
(website niet bereikbaar op 20/11/2018)
Amiko is een merk van satelietontvangers. EO: amiko = vriend. www.
shopping4satellite.be/satellietontvangers/satelliet-ontvangers-amiko.html
Amiko B.V. is opgericht op 7 januari 1992 onder de naam Firgos Professional
Services B.V. als 100% dochter van Firgos International BV. De werkzaamheden
bestonden hoofdzakelijk uit het voeren van de boekhouding van een aantal bedrijven
van de Firgos Groep. Daarnaast werd een aantal externe bedrijven administratief
ondersteund. In 2001 vond een management buy-out plaats en werd de naam Firgos
Professional Services BV gewijzigd in Amiko BV. 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.131 EO: amiko = vriend. www.amiko.nl
Amiko Relatiegeschenken en Kerstpakketten is al meer dan 20 jaar actief op de
Nederlandse markt. Ze zijn actief op het gebied van originele business geschenken
en eindejaarsgeschenken. EO: amiko = vriend. www.amikorelatiegeschenken.nl
AmiSano is de naam van de praktijk van Ada Groot Jebbink. Zij is orthomoleculair
therapeut, auriculotherapeut (ooracupuncturist) en BGN-gewichtsconsulent. EO: ami
= liefhebben, sano = gezondheid. Op de website wordt vermeld: “Ami Sano betekent
‘gezondheid koesteren’. Voeding is daarbij uitgangspunt nummer één. Vandaar
‘gezondheid koesteren met voeding’.” www.amisano.nl
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. EO: amo = liefde.
Amo is een Italiaans restaurant in Brussels Airport . EO: amo = liefde.
www.brusselsairport.be/en/passengers/at-the-airport/bars-restaurants/
amo
Amo AMO biedt in Tilburg (NL) actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan
kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en
ontwikkelingsproblemen. EO: amo = liefde. www.deamo.nl
Amoras staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van
Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen
in een duurzame en langdurige oplossing voor de berging en verwerking van de
onderhoudsbaggerspecie. EO: amoras = vrijen (vervoegd).
www.maritiemetoegang.be/amoras
Amuza staat voor een uniek concept in de mobiele cateringwereld. EO: amuza =
plezant. www.amuza.be
Amuzi is een wereldkoor uit Brugge. EO: amuzi = amuseren.
www.brugge.be/wereldkoor-amuzi-zoekt-zangers-en-zangeressen
130
131
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https://www.newgon.net/wiki/Stichting_Amikejo
http://www.amiko.nl/geschiedenis

Analizo is een online rapportagetool van Opleidingsinstituut KMBV uit Deventer
(NL). EO: analizo = analyse. “Analizo geeft teams een universele taal, waardoor er
effectiever gecommuniceerd wordt.” www.analizo.nl
Anglo is de nieuwe naam (sinds 2018) van de bowling in Holsbeek (BE). EO: anglo =
Engelsman. www.anglo-holsbeek.be
Animo is een Nederlands bedrijf dat koffiezetsystemen en -automaten maakt. EO:
animo = ziel. www.animo.eu
Animo Dierenartsencentrum in Brugge voor kleine huisdieren, paarden, herkauwers
en vogels. EO: animo = ziel. 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.” www.animodap.be
Animô Organisatie- en theaterbureau van Ignace Crombé. EO: animo = ziel.
www.animobvba.be
Anonco Marketing is een nieuw bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedenken,
ontwikkelen en implementeren van vernieuwende marketingtoepassingen en
marketingstrategieën voor mobiele telefoons voor het midden- en kleinbedrijf. EO:
anonco = aankondiging. www.anoncomarketing.nl
Aparta Gemeubelde appartementen voor korte en lange termijn. EO: aparta = apart.
www.aparta.org/nl
Apetito is een Duitse groep die sinds 1958 kant-en-klare maaltijden verdeeld.
Ondertussen is het gamma sterk uitgebreid en is het bedrijf ook actief in de Benelux.
EO: apetito = eetlust. www.apetito.nl
Apetito Pizza apetito in Antwerpen. EO: apetito = eetlust. www.pizzaapetito.be
Arbo - Tuinen Van Erdeghem Tuinaanleg en onderhoud. EO: arbo = boom.
www.arbo-tuinenvanerdeghem.be
Arbo-Events biedt een brede waaier van activiteiten aan. Ze doen dit met een
bijzondere nadruk op de natuurbeleving in bossen en parken. EO: arbo = boom.
www.arbo-events.be
Argilo Braadpan en steelpan van het merk Beka. EO: argilo = klei.
www.beka-cookware.com/nl/reeksen/argilo
ArtoDomo is een kunstgalerij in Antwerpen. EO: artodomo = kunsthuis.
www.artodomo.be
Arto Post Laboro 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. EO: arto post laboro = kunst na werk.
www.artopostlaboro.nl
Asekura Verzekeringsmakelaar uit Aalst (BE). EO: asekura = verzekering (adjectief).
www.asekura.be
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Atenta is een massagepraktijk in Lommel (BE). EO: atenta = aandachtig.
www.atenta.be
Atolo biedt communicatie- en taaltrainingen aan. Ze doen ook aan consultancy.
EO: atolo = een atol, koraaleiland. www.atolo.be
Autovendi is een autoverkoopservice van Nederland en is speciaal ontwikkeld voor
particulieren, leasemaatschappijen, verhuurbedrijven en wagenparkbeheerders.
EO: aŭto vendi = een auto verkopen. www.autovendi.be
Autuno Bij André Celis in Leuven kun je keramische buitentegels krijgen met de
naam Colorado Autuno. EO: aŭtuno = herfst. www.celis.be/nl/3/keramischetegels-voor-buiten/5
Aventuro is een type motorhelm van het merk Touratech. Ze hebben een winkel in
Gent (BE). EO: aventuro = avontuur. https://shop.touratech.nl/catalogsearch/
result/?q=aventuro
Bano Benelux Unieke zorgbadkamers voor mensen met een functiebeperking. EO:
bano = bad. www.banobenelux.com
Barbiro is een hondentrimsalon voor kleine (<10kg), middelgrote (10-25kg) en grote
honden (25-45kg). EO: barbiro = barbier, kapper. www.barbiro.nl
Bela Sierbestrating. EO: bela = mooi. www.belasierbestrating.be
Bela vivi De stichting Bela vivi spande zich in voor mensen die ernstig verminkt
raakten na bijvoorbeeld een brand. Behalve medische zorg zorgde de stichting ook
voor begeleiding en hulp met bijvoorbeeld re-integratie. Oprichtster Monique van
Oorsouw was zelf ernstig verminkt geraakt bij een brand in 2001. Haar lichaam was
voor 80 procent bedekt met derde- en vierdegraads brandwonden.. EO: bela = mooi
& vivi = leven. https://l1.nl/stichting-bela-vivi-failliet-86346
Belga Persagentschap. EO: belga = Belgisch. www.belga.be
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. EO: belgo = Belg.
Belseed Multigreen Classic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof.
Het bestaat in vier varianten: Printempo, Somero, Autuno en MultiVerdo... EO:
printempo, somero, aŭtuno = lento, zomer, herfst. www.belseed.be/producten/
meststoffen/multigreen-classic
Benu BENU Apotheken B.V. is de grootste keten van apotheken in Nederland. EO: benu =
zegenen (gebiedene wijs). www.benuapotheek.nl
Besto Groothandel van hygiëne- en schoonmaakmiddelen. EO: besto = beest, dier.
www.besto.be
Bestoj is een trimsalon voor honden, konijnen en cavia’s en een winkel voor leuks,
lekkers en handigs voor honden. Ze zijn gevestigd in Sint-Hubert (NL) EO: bestoj =
dieren. www.bestoj.nl
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Biciklo is het Gentse bedrijfje van Nihad Bosnjak. Hij herstelt fietsen. EO: biciklo =
fiets. www.biciklo.be
Blanka Modewinkel in Ukkel en Waterloo (BE). EO: blanka = wit. www.blanka.be
Blanka is de merknaam van een wit plafondpaneel van Rockfon uit Roermond (NL).
EO: blanka = wit. www.rockfon.nl/producten/rockfon-blanka
Bonfarto is een therapeutisch centrum in Lummen (NL). EO: bonfarto = welzijn.
www.bonfarto.net
Bonfarto Coaching is een therapeut uit regio Gent (BE). EO: bonfarto = welzijn.
www.linkedin.com/in/bonfartocoaching
Bongusta is een cafetaria uit Sloterdijk (Amsterdam, NL) EO: bongusta = lekker,
smakelijk. www.bongusta.nl
Bonvena is een centrum in Hennuyères (BE) voor 15 niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen. EO: bonvena = welkom. www.amarrage.be/bonvena
Botelo Flessenstop van het merk Gefu. Hiermee kunnen reeds geopende glazen flessen
weer eenvoudig worden afgesloten. Op deze manier blijven uw wijnen of sappen vers.
EO: botelo = fles. www.habitas-online.nl/flessenstop-botelo-gefu.html
Brako Ontwerper van schoenen. EO: brako = arm (lichaamsdeel). www.brako.be
Bufo Biologisch bier van Gageleer cvba. EO: bufo = pad. Op de website staat vermeld:
“Bufo is de Latijnse naam voor Pad, een amfibie-soort.” www.bufo.be
Cifero is een merk van codeklavieren voor een elektronisch toegangssysteem van de
firma Entrya uit Lanklaar-Dilsen (BE). EO: cifero = cijfer.
www.entrya.be/codeklavieren
Cigno is een fietsenwinkel in Heist-op-den-Berg (BE). EO: cigno = zwaan in het
Esperanto, maar ook in het Italiaans. Dirk Van Hout van Cigno heeft me laten weten
dat de naam inderdaad uit het Italiaans komt. www.cigno.be
Datumo IT-consultant uit Saive (BE) EO: datumoj = gegevens.
https://www.pagesdor.be/entreprise/Blegny/L13109838/DATUMO/
Decido is een team van organisatieadviseurs die op een betekenisvolle en duurzame
wijze willen bijdragen aan organisaties en teams die meer uit zichzelf én hun strategie
willen halen. EO: decido = beslissing. www.decido.nl
Dento Tandartspraktijk in Zwijnaarde (Gent, BE). EO: dento = tand. www.dento.be
Dento Mama Natura Dento een homeopatisch kindergeneesmiddel wordt gebruikt als
baby’s tanden en kiezen krijgen. EO: dento = tand.
www.optiphar.com/online-apotheek/mama-natura-dento
Dento + Bij de Franstalige afdeling van de Christelijke Mutualiteit heeft de tandzorg
Dento+. EO: dento = tand. www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento
Dento Art Tandartspraktijk in Huizen (NL). EO: dento = tand. www.dentoart.nl
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Dento-Lab is een specialist te Oostende en Kortrijk (BE) voor alle herstellingen aan
kunststofgebitten en voor tandprotheses. EO: dento = tand. www.dentoplus.be
Dezertofloro is een Nederlandse Joodse
woestijnbloem. www.dezertofloro.com

organisatie.

EO:

dezertofloro

=

Dialogo Vereniging van logopedisten uit Maldegem (BE). EO: dialogo = dialoog in het
Esperanto, maar ook in het Italiaans. www.dialogo.be
Disko is producent van veilige, effectieve en kwalitatief hoogstaande reinigings- en
onderhoudsproducten voor uw hardware. EO: disko = plaat. www.disko-cc.nl
Diversas is een multicultureel catering- en evenementenbureau. EO: diversas =
divers zijn. www.diversas.nl
Dividi is een collectie designmeubelen. EO: dividi = verdelen.
www.hoogebeen.nl/dividi
Dokumento is een Nederlands bedrijfje dat werkt rond het verwerken van papieren
en digitale documenten. EO: dokumento = document. www.dokumento.nl
Domo is een meubelzaak in Leuven (BE). EO: domo = huis. www.domomeubelen.be
Domo is het elektromerk van familiebedrijf Linea 2000. EO: domo = huis.
www.domo-elektro.be
Domo Vastgoed is gespecialiseerd in verkoop en verhuur van woningen,
appartementen en gronden. EO: domo = huis. www.domovastgoed.be
Domo Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die opvoedingsondersteuning biedt
aan gezinnen, die het tijdelijk moeilijk hebben en daardoor kwetsbaar zijn. EO: domo
= huis. www.domovlaanderen.be
Dometo is een type speeltuig van het merk Mekano. EO: dometo = huisje.
www.mekano.be/producten?category=5
Dono.be biedt verenigingen en haar actievoerders instrumenten om eenvoudig, goedkoop
en veilig online fondsenwervingscampagnes op te zetten. EO: dono = gift. Pierre-Henry
Bastin heeft me het volgende laten weten: “De naam Dono is niet specifiek gekozen omwille
van 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.” www.dono.be
Dormi Mama natura® dormi is een homeopathisch geneesmiddel, gebruikt in geval
van onrust of slecht slapen. EO: dormi = slapen. www.tinyurl.com/dormi-be
Dorsoo is een Belgische fabrikant van unieke slaapoplossingen, met een eigen
winkelnetwerk. EO: dorso = rug. 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”. www.dorsoo.be
Drumo is een fietsspeciaalzaak voor elektrische fietsen in Helmond (NL) en omstreken.
EO: drumo = drum. www.drumo.nl
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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 :-) EO: dubo = twijfel.
Duno Manege Duno is gelegen aan de Dunoweg in Oostkapelle (NL). Bij Manege Duno
kunt u op bosrit, strandrit of combirit op een van hun vele paarden of pony’s. Ook kunt
u wandelen met shetlandpony’s. EO: duno = duin. www.manege-duno.nl
Duno is een minigolfvereniging uit Doorwerth (NL). EO: duno = duin.
www.mgv-duno.nl
Ekologio Duurzame houtconstructies & ecologische isolatie. EO: ekologio = ecologie.
www.ekologio.be
Ekvilibro is de naam van een kinesist/osteopaat uit Lochristi (BE). EO: ekvilibro
= evenwicht. https://lokaal.infobel.be/BE100354393-093553166/ekvilibrolochristi.html
Ekvilibro is de naam van het laatste deel van de Magia Trilogie van de Nederlandse
auteur Birgit Berg. EO: ekvilibro = evenwicht. www.goodreads.com/book/
show/17210672-ekvilibro
Elano is een eethuis uit Koersel (BE). EO: elano = elan. www.eethuis-elano.be
Elasta uit Waregem (BE) heeft een jarenlange ervaring in weven, vlechten en breien
van smalband, lint en koord, zowel elastisch als niet-elastisch. EO: elasta = elastisch.
www.elasta.be
Elekti is een familiebedrijf uit Menen (BE) dat jobs en loopbaanbegeleiding aanbiedt
voor ingenieurs en technici. EO: elekti = kiezen. Op de website staat vermeld “elekti
betekent kiezen”, maar er staat niet bij dat het Esperanto is. www.elekti.be
Elstara is een Nederlands reclame-, ontwerp- en adviesbureau dat is opgericht in
2011. EO: elstara = uitstekend, vooraanstaand. www.elstara.nl
Epikuro importeert en verdeelt ciders uit Frankrijk en Engeland op de Belgische
markt. EO: Epikuro = Epicurus (een Griekse god). www.epikuro.be
Espero is de naam van een patisserie in Oostduinkerke-Bad (BE). EO: espero = hoop.
www.createursdedesserts.be
Espero is een ontwikkelaar en producent van mobiele wandsystemen uit Waalwijk
(NL). EO: espero = hoop. www.espero.nl
Eterna Uitvaartatelier uit Berlaar (BE). EO: eterna = eeuwig in het Esperanto, maar
ook in vele andere talen. www.eterna.be
Etika is een een Luxemburgse non-profit organisatie opgericht in 1996. Het heeft als
doel alternatieve financiering te promoten en na te denken over de ontwikkeling van
ethisch geld. EO: etika = ethisch. www.etika.lu
Fabela Rozo theaterproducties uit Maassluis (NL) staat voor het “entertainen” van
mensen in de ruimste zin van het woord. EO: fabela rozo = fabelachtige roos.
www.fabela-rozo.com
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Facila is een serie planten van Varinova. Door zijn uniforme en bloemrijke groei is
Facila gemakkelijk te telen én te verkopen. EO: facila = eenvoudig.
www.varinova.nl/intermezzo
Facila is een video-intercomsysteem van de firma Entrya uit Lanklaar-Dilsen (BE).
EO: facila = eenvoudig. www.entrya.be
Fama is een merknaam van margarine voor polyvalent gebruik: smeren, braden,
bakken, sauzen aanmaken,... Het wordt geproduceerd door Vandemoortele Lipids nv
uit Gent (BE). EO: fama = beroemd. www.fama.be
Familio Dienst van VOKA voor zowel de overlaters als de overnemers van
familiebedrijven. EO: familio = familie. Stefan Van Ouytsel van VOKA heeft me het
volgende laten weten: “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.” www.voka.be/activiteiten/familio
Faro is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.
EO: faro = daad, handeling. www.faro.be
Fajro heeft zich gespecialiseerd in haarden/kachels en rookkanalen in de breedste zin
van het woord, dit mede door hun jarenlange ervaring in de bouw. EO: fajro = vuur.
www.fajro.nl
Feko Specialist in installatie en onderhoud van centrale verwarming uit Beveren (BE).
EO: feko = uitwerpselen. (geen website)
Fenestro Specialist in aluminium kozijnen & deuren. Ze zijn gevestigd in Made (NL)
EO: fenestro = raam. www.fenestro.nl
Fera is een doe-het-zelfzaak in Bornem (BE). De zaak is een franchise van Handy
Homer. EO: fera = van ijzer. www.handyhome.be/nl/winkels/fera-dhz-bvba
Fero Kachels, cassettes en haarden op hout en pellets. EO: fero = ijzer. www.fero.be
Fero nv Weg- en werfsignalisatie. EO: fero = ijzer. www.feronv.be
Festo Festo! is een nieuw spel (2018) van de uitgever Game Brewer uit Turnhout
(BE). Bij Festo! organiseren de spelers een eet- en drankfestijn in een fantasy setting.
EO: festo = feest. www.gamebrewer.com/games/festo
Festo Sociaal werkers van Stichting Netwerk organiseren elke eerste vrijdag van de
maand een feest voor tieners van 10 tot en met 14 jaar, onder de noemer Club Festo.
De feesten vinden plaats in Manifesto in Hoorn (NL).132 EO: festo = feest.
www.manifesto-hoorn.nl
Festo de Koloroj In CC De Steiger in Menen (BE) vond in januari 2013 voorlopig voor
de laatste keer het wereldfeest Festo de Koloroj plaats. EO: festo de koloroj = feest
van kleuren. www.menen.be/wereldfeest-festo-de-koloroj
132

88

https://www.netwerkhoorn.nl/wijkwerk/jeugd/club-festo

Fidinda is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in onderwijs,
trainingen en webdevelopment. Naast een brede ervaring in de ICT sector
hebben zij meer dan 15 jaar ervaring in de onderwijs- en onderzoekswereld.
EO: fidinda = betrouwbaar. www.fidinda.nl
Film Fest Gent is de naam van een Gents (BE) filmfestival. EO: filmfest’ = filmfeest.
www.filmfestival.be
Flandra is een restaurant/traiteur uit Schaarbeek (BE). EO: flandra = Vlaams.
Fluanta Energio is een spirituele “tweelingzielpraktijk” uit Nederlands Limburg. Ze
verzorgen energiemassage, energiehealing en meer om u te helpen uw energie in
balans te brengen. EO: fluanta energio = stromende energie. Dit staat ook zo vermeld
op de website, maar er staat niet bij dat het Esperanto is. www.fluanta-energio.com
Fontano is een soort orchidee van het Nederlandse bedrijf Opti-Flor uit Monster (NL).
Ze hebben ook een een Futuro- en Ponto-collectie. EO: fontano = fontein & Futuro =
toekomst & Ponto = brug. www.optiflor.nl/nl/product/fontano
Fontoplumo is een speciaalzaak in pennen en met name vulpennen, ontstaan uit een
passie voor pennen. EO: fontoplumo = de pen van de bron. Ook sommige producten
hebben een naam in het Esperanto, zoals de Opus 88 Koloro rood vulpen.
www.fontoplumo.nl
FontoXML is een is een web based XML editor die door zogeheten ‘subject matter
experts’ (SME’s) gebruikt wordt. Het bedrijf achter FontoXML is gevestigd in Den Haag
(NL) EO: fonto = bron. www.fontoxml.com
Forta is een doe-het-zelf-bouwmarkt in Assenede (BE). EO: forta = sterk. www.forta.be
FortaGroep De FortaGroep is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van
psychische en psychiatrische klachten. EO: forta = sterk. www.fortagroep.nl
Forta Kuné is een organisatie die werkt rond het versterken van de band tussen
ouder en kind door samen leuke en uitdagende dingen te doen. EO: forta kune =
samen sterk. www.fortakune.be
Forta Opleidingen bieden opleidingen aan die bijdragen aan jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. EO: forta = sterk. www.fortaopleidingen.nl
Forto is een blond bier met een typische smaak dat stevig gehopt is en 6% alcohol
bevat. EO: forto = kracht. 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. www.straffestreek.be/
product/aarschotse-forto
Forto zet zich sinds 2015 in om zowel jeugdigen als volwassenen met een
psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek
of een combinatie hiervan te ondersteunen. EO: forto = kracht. www.forto.nu
Forto uit Belfeld (NL) is reeds 25 jaar gespecialiseerd op het gebied van
veiligheidsproducten. Bij hen kunt u terecht voor persoonlijke beschermingsmiddelen,
veiligheidsschoenen, Electronic Static Discharge (ESD) en Atmosphere Explosives
(ATEX). EO: forto = kracht. www.forto.nl
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Fortunoo Het idee van het Fortunopo-project is om tombola’s in het digitale tijdperk
te brengen door organiserende verenigingen een eenvoudig, geautomatiseerd
en transparant hulpmiddel aan te bieden, zodat ze geld kunnen ophalen voor hun
maatschappelijke projecten, in strikte overeenstemming met de wet. EO: fortuno
= fortuin. Patrick Dumont heeft me het volgende laten weten: “We kozen de naam
Fortunoo met het idee van ‘geluk’, namelijk ‘veel geluk’, ‘goede bestemming’. A priori is
er geen verband met het Esperanto. Op zijn minst was het niet onze basisbedoeling ;-)”
www.fortunoo.be
Frizisto is een kapper uit Kuurne (BE). EO: frizisto = kapper.
http://frizisto.optios.net
Frizisto is een kapper uit Genk (BE). EO: frizisto = kapper. (geen website)
Fungoj-7 is een voedingssupplement op basis van droog extract van kruisdisteloesterzwam, shiitake, gesteelde lakzwam, e.d. Het is o.a. te koop bij Dema
Gezondheid en Welzijn. EO: fungoj = paddenstoelen. www.dema-gezondheid.be
Gardeno ontwerpt, realiseert en ouderhoud tuinen. Aanbrengen van terrassen en
verhardingen. EO: ĝarden = tuin. www.gardeno.be
Gazeto Een webgebaseerd Comprehensive Geriatric Assessment-instrument. GAZETO
is de afkorting van Gestructureerde Agenda voor de Zorgnoden van Thuiswonende
Ouderen. EO: gazeto = tijdschift, krant. www.gazeto.be
Gazeto is een lichtkrant van ICT dienstverlener Markei uit Rotterdam (NL). Het
beheersysteem van Gazeto draait op het Markei.nl-platform. EO: gazeto = tijdschift,
krant. www.markei.nl/oplossingen/gazeto
Gepatra is een koerierdienst uit Bavikhove. EO: gepatra = ouderlijk.
https://trendstop.knack.be/nl/detail/664477714/gepatra.aspxe
Glacio is een roomijsmaker die sinds 2013 eigenaar is van het bekende Vlaamse
merk IJsboerke. EO: glacio = ijs. 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”. www.glacio.be
Gladilo Strijkatelier in Kontich (BE). EO: gladilo = strijkijzer. (geen website)
Grando keukens Keukens en badkamers. EO: grando = grootte. www.grando.be
Grupo is de naam van een bedrijventerrein in Lokeren (BE). De nv beheert nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. EO: grupo =
groep. www.grupo.be
Gusto B&B is een B&B in Buizingen (BE). EO: gusto = smaak in het Esperanto, maar
ook in het Italiaans. www.gustobnb.be
Gusto is een eetcafé en koffiebar in Bonheiden (BE). EO: gusto = smaak in het
Esperanto, maar ook in het Italiaans. gusto-bonheiden.be
Heliko is een partner van het IT-bedrijf Cronos voor detachering, werving en selectie van
financiële profielen met sterke ICT-affiniteit, en het contactpunt voor financiële interimmanagers. EO: heliko = @-teken.www.heliko.be

90

Helpigo is een jonge Brusselse start-up, opgericht in oktober 2015 door mensen uit
diverse sectoren. Het bedrijfje heeft als missie een waaier van innovatieve diensten
aan te reiken aan de arbeidsmarkt. Ze werken aan een vereenvoudiging van het
rekruteringsproces. Het is hun bedoeling dit proces sneller, nauwkeuriger, efficiënter
en goedkoper te laten verlopen. EO: helpigo = doen helpen. www.helpigo.com/nl
Helpo aanhangwagens bestaat sinds oktober 1976 als aanhangwagenbouwer.
EO: helpo = hulp. www.helpo.be
Hirundo is een omnisportvereniging in Lage Zwaluwe (gemeente Drimmelen, NL).
EO: hirundo = zwaluw. www.svhirundo.nl
Hirundo is een hostel van het Leger des Heils. EO: hirundo = zwaluw.
www.tinyurl.com/hirundo-legerdesheils
Honesta is een schoonheidsinstituut in Lauwe (Menen, BE). EO: honesta = eerlijk.
(geen website)
Ideo uit ‘s-Hertogenbosch (NL) creëert maximale businesswaarde met het verbeteren
van service- en onderhoudsprocessen binnen organisaties. EO: ideo = idee.
www.ideo-nl.com
Industrio is een schildersbedrijf uit Mechelen (BE). EO: industrio = industrie.
www.industrio.be
Infano is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie in Diepenheim
(NL). EO: infano = kind. www.kinderpsychologie-infano.nl
Infano is de naam van een van de studieverenigingen van Hogeschool Windesheim
in Zwolle (NL). EO: infano = kind. www.studiewiki.nl/wiki/Studeren_in_Zwolle
Influo uit Gent biedt totaaloplossingen voor influencer-relatiebeheer. EO: influo =
invloed. www.influo.com
Inspiro is een vzw uit Leuven (BE) die als doel heeft om duurzame ontwikkelingen
te stimuleren, te ondersteunen en mee tot stand te brengen. EO: inspiro = inspiratie.
(geen website)
Inspiro uit Arnhem (NL) helpt bedrijven bij het toepassen van micro-elektronica en
de bijbehorende software & programmeerbare logica in haar producten. EO: inspiro
= inspiratie. www.inspiro.nl
Inspirocollege is een schoolgroep in Midden-Limburg (BE). EO: inspiro = inspiratie.
www.inspirocollege.be
Instalado een leverancier en installateur voor o.a. installaties (gas, water en sanitair),
centrale verwarming, lood- en zinkwerk en dakwerk. EO: instalado = installatie.
www.instalado.nl
Insulo Vinon Bij Insulo Vinon kun je terecht voor een ruim assortiment aan wijnen uit
Menorca, Mallorca, Lanzarote, Cyprus, Sardinië, Sicilië, Tenerife enz. EO: insulovino =
eilandwijn. www.insulo-vinon.com
Intencoo BV is gespecialiseerd in bedrijfsoplossingen voor opleidingen/trainingen,
interim-management en consultancy. EO: intenco = intentie. www.intencoo.nl
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Interovo Interovo Egg Group is de overkoepelende organisatie van verschillende
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de productie van eieren en eiproducten.
De ondernemingen van Interovo Egg Group BV zijn verspreid over diverse Europese
landen. EO: ovo = ei. www.interovo.com
Itinero levert .NET-routeplanningsoftware op basis van open source data. EO: 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.
EO: 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. EO: 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.
www.jogovivocapoeira.be
Juna Yoga biedt dagelijks lessen in diverse yogastijlen aan, in kleine tot middelgrote
groepen. EO: juna = jong. Omdat de docenten Judith en Nancy heten, vermoed ik
dat JuNa een portemanteau is van hun naam, maar ik heb dit nog niet nagevraagd.
www.junayoga.nl
Jura Jura is een virtuele juridische bibliotheek met een gigantisch aanbod aan
wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, nieuws en modellen. EO: jura = juridisch.
www.jura.be
Jura konsilisto is een Nederlands rechtskundig adviesbureau uit ‘s-Gravenhage
(NL). EO: jura konsilisto = juridisch adviseur. www.jurakonsilisto.nl
Juvelo Handgemaakte juwelen. EO: juvelo = juweel. www.facebook.com/Juvelo
Kajako is een website met kajaklocaties. EO: 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.
http://kajako.weebly.com
Kajto is de naam van een blog i.v.m. kitesurfen op het strand van Horst (NL). EO:
kajto = vlieger. www.kajto.nl
Kajto is een luifel zo groot als een vlieger met peeskoord, haken/ogen en clipsluiting.
EO: kajto = vlieger. www.opjeautoslapen.nl/luifels-kacheltje-and-acc
Kanal 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
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kanaalzone, die de Brusselse regering wil doen heropleven via haar kanaalplan.133
EO: kanal’ = kanaal, vaart. www.kanal.brussels/nl
Kanti is het bedrijfje van Anouschka Smulders uit Roermond (NL). Ze biedt allerhande
diensten aan zoals office management, coaching, yogalessen en massage. EO: kanti
= zingen. www.kanti.nl
Kanti kind is een kinderopvang in Kaatsheuvel (NL). EO: kanti = zingen.
www.kantikind.nl
Kesto is een Antwerpse computerwinkel met service aan huis. EO: kesto = kist.
www.kesto.be
Kiosko is de naam van het buitenterras van het Italiaanse restaurant en de winkel
Per Bacco in Gent (BE). EO: kiosko = kiosk. www.perbacco.be/NL/Kiosko.php
Klara De naam van het radiostation is een portmanteau van “Klassieke radio”.134
EO: klara = helder. www.klara.be
Klara is een textielreiniger uit Wevelgem (BE). EO: klara = helder.
www.klaratextielreiniger.be
Kohera is een informaticabedrijf uit Kontich (BE). EO: kohera = coherent,
samenhangend. www.kohera.be
Koloro uit Veldhoven (NL) wil met hun producten en toepassingen een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van het dagelijkse leven van cliënten met dementie. EO:
koloro = kleur. www.koloro.nl
Koloro levert een bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten met
dementie die verblijven binnen de intramurale gezondheidszorg en in thuissituaties.
EO: koloro = kleur. www.koloro.nl
Koloro is een model van zonnebrillen van het Nederlandse merk Bovi. EO: koloro =
kleur. www.zonnebrillen-bovi.nl/kustom-koloro-zonnebrillen
Koloro is een inkleurbare, uitwasbaar speelgoedpony van All in Mam. EO: koloro =
kleur. www.tinyurl.com/koloro-pony
Kombino is de naam van een product van Iglo. EO: kombino = combinatie.
www.iglo.nl/producten/kombino-spinazie
Kombino is een kinderdagverblijf in Zoetermeer (NL). EO: kombino = combinatie.
www.kombino.nl
Komforta In het groene- en waterrijke landschap, even ten zuiden van Rotterdam
(NL), ligt de rustige wijk Portland. Hier wordt het dorpsgevoel nieuw leven ingeblazen.
Aan de kop van het gezellige winkelcentrum staat Komforta, een hypermodern
appartementencomplex. EO: komforta = comfortabel. www.woonzorg.nl/
komforta_rhoon
Kompanio N.K.S.W. Kompanio werd in april 2017 opgericht. Het is de koepelvereniging
van alle studieverenigingen van de sociale faculteit van de Radboud Universiteit
Nijmegen. EO: kompanio = gezelschap. http://nkswkompanio.ruhosting.nl
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Komparu is een software-ontwikkelingsbedrijf dat vergelijkingsmodules op het
gebied van verzekeringen, telecom en energie ontwikkelt voor grote publishing
houses tot kleinere niche-websites. EO: komparu = vergelijken (gebiedende wijs).
www.komparu.com
Komunazorg bestaat sinds oktober 2015, maar is het resultaat van jarenlange ervaring
in de zorg. Komuna biedt zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of
psychiatrische beperking. EO: komuna = gemeenschappelijk. www.komunazorg.nl
Konato is een partner van het IT-bedrijf Cronos voor business- en IT-strategie en
project management. EO: konato = een kennis. www.konato.be
Konekt zet in op vorming, dans en sensibilisering rond mensen met een beperking.
EO: konekti = verbinden. www.konekt.be
Konekt is een software-ontwikkelingsbedrijf uit Amsterdam (NL). EO: konekti =
verbinden. www.konekt.nl
Konekto is sinds 2009 actief met het bij elkaar brengen van scholen en
organisaties in hun omgeving. In 2009 lag de nadruk op Maatschappelijke Stages
en vrijwilligersorganisaties. Inmiddels staat het begrip LOB centraal en daarmee de
verbinding van scholen en bedrijven ten behoeve van het ontdekkingstraject van
leerlingen op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt. EO: konekto =
verbinding. www.konekto.nl
Konekto is een project dat in 2017 werd opgestart door vzw De Oever. Met dit
project gaan ze op zoek naar gezinnen die graag sociale steun willen bieden aan nietbegeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). EO: konekto = verbinding. De Oever
koos ook voor een ander project (Fonto Nova) een naam in het Esperanto.
www.konekto.info
Kono is een bedrijfje uit Zwijndrecht (BE) dat sportieve activiteiten aanbiedt
(teambuilding, event management, e.d.). Het is opgericht in oktober 2018.
EO: kono = kennis. (nog geen website)
Kono is een bedrijfje uit Arnhem (NL) dat automatiseringsdiensten aanbiedt.
EO: kono = kennis. www.kono.nl
Konsilo is het bedrijf van uit Helmond (NL). Het biedt loopbaancoaching, counseling
en therapie aan. EO: konsilo = advies, raad. www.konsilo.nl
Konsilio Advocaten uit Mechelen (BE) verlenen u juridisch advies en staan u bij in
gerechtelijke en administratieve procedures in de meest courante rechtsdomeinen.
EO: konsilio = raad (overlegorgaan). www.konsilio.be
Konvert Interim is een Belgisch uitzendkantoor, opgericht in 1964 door Pieter
Vervaeke onder de naam ‘Het Konvert Bureau’. Het letterwoord Konvert staat voor
Kontakt, Observatie, Negotiatie, Visie, Evaluatie, Rentabiliteit en Tevredenheid135.
EO: konverti = omzetten, converteren. www.konvert.be
Konvinko B.V. is een eenmansbedrijf uit Nuland (NL) dat aan projectontwikkeling
doet. EO: konvinko = overtuiging.
Kopio Eethuis in Berchem (Antwerpen, BE). EO: kopio = kopie. www.kopio.be
135

94

http://shoppeninleuven.be/location/konvert-interim-3/

Koro Koro Enveloppen B.V. uit Rotterdam (NL) richt zich primair op de verkoop van
onbedrukte, bedrukte en geprinte enveloppen in alle soorten en maten. EO: koro =
hart. www.koro.nl
Koro is de naam van een koffiemachine van Douwe Egberts. EO: koro = hart.
www.tinyurl.com/koro-koffiemachine
Korvo Nesto is een bedrijf uit Amsterdam dat actief is in de branche advisering op
het gebied van management en bedrijfsvoering. EO: korvonesto = kraaiennest.
Korvo Nesto is een project van Lieve Peeters en Ine Geerts.136 Ze gebruiken de naam
in het kader van hun bedrijfje TapasCity. Het is onduidelijk of het nog bestaat. EO:
korvonesto = kraaiennest. www.tapascity.be (niet beschikbaar op 27/09/2018)
Kreado faciliteert en begeleidt mensen en organisaties vanuit een integratieve benadering
om het gewenste resultaat te bereiken. EO: kreado = creatie. www.kreado.nl
Kredo Bedrijfsvastgoed. EO: kredo = geloof. www.kredo.be
Kresko is een klusbedrijf uit Zeist (NL). EO: kresko = groei. www.klusbedrijf-kresko.nl
Kresko Services in Business & Executive Coaching, Personal & Systemic Coaching,
Team Coaching, Training Courses & Workshops. EO: kresko = groei. www.kresko.be
Kune Group bestaat uit gespecialiseerde bedrijven die gezamenlijk voorzien in een
totaaloplossing voor de overheid. EO: kune = samen. www.kunegroup.nl
Kurso Bistro Kurso bevindt zich in het Kursaal van Oostende. EO: kurso = cursus.
www.kurso.be
Kurteno is een gordijnmotor van de firma Entrya uit Lanklaar-Dilsen. EO: kurteno =
gordijn. www.entrya.be
Kvalita is een IT-consultancybedrijf uit Woudenberg (NL). EO: kvalita = kwaliteitvol.
www.kvalita.nl
Lago is sinds februari 2018 de nieuwe naam van S&R, een Belgische keten van
subtropische zwembaden. EO: lago = meer in het Esperanto, maar ook in het
Italiaans. www.lago.be
Lakto Halfvolle melk van het merk Lakto werd tot voor kort (2017) verkocht bij
supermarktketen Jumbo. EO: lakto = melk. www.tinyurl.com/lakto-jumbo
Lana Het Cinderella Lana dekbed met zuiver Texelse scheerwol zorgt middels haar
natuurlijke eigenschappen voor een optimale isolatie en een uitstekende vochtregulatie.
EO: lana = wol (bijvoeglijk). www.tinyurl.com/cinderella-lana
Lano produceert zowel kamerbreed tapijt, karpetten, als synthetisch gras.
EO: lano = wol. www.lano.be
Lavado Jeugdhuis Lavado, dé plek waar de jeugd van Wilsele (Leuven, BE) en
omstreken een (t)huis heeft, met frisse drankjes binnen handbereik. EO: lavado =
was, spoeling. www.facebook.com/jeugdhuislavado
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Lento 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!”. EO: lento = lins (linzen). www.lentohasselt.be
Lerta Lerta Techniek is een allround elektrotechnisch bedrijf voor de scheepvaart en
de industrie. EO: lerta = vaardig, bekwaam. www.lerta.nl
Lerta is een krukje van oud steigerhout met aan twee kanten een handvat. EO: lerta =
vaardig, bekwaam. www.tinyurl.com/lerta-krukje
Levanto staat voor LEven VAN TOp tot teen. De Levanto Groep biedt ondersteuning
op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en
Midden-Limburg. (NL) EO: levanto = iemand die iemand opheft.
www.levantogroep.nl
Libera is een partij-onafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden
van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral nadruk gelegd op de bescherming en
de promotie van het private eigendomsrecht. EO: libera = vrij. www.liberavzw.be
Libro 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) EO: libro = boek, vino = wijn. www.boekencafe.be
Ligna Agentuur Zetelcollectie. EO: ligna = van hout.
www.mecamgroup.be/nl/ligna
Ligno is een type houtblokken ketels van het merk Renders Eco-chauffage. Zij zijn
een geaccrediteerde installateur van biomassaketels en -kachels. EO: ligno = hout.
www.renderstegelkachels.be/nl/cv-ketels/17-ligno
Ligno is een product van Renobo. Het is een mooie akoestische oplossing van houten
latjes met een geluidsabsorberende opvulling. De houten latjes geven een zeer
warme uitstraling aan de ruimte. Ligno is zowel tegen de wand als tegen het plafond
te bevestigen. EO: ligno = hout. www.renobo.be/merken/ligno
Ligno Floors heeft meer dan 10 jaar ervaring met het plaatsen, afwerken en
renoveren van parketvloeren, alsook het plaatsen van terrassen en laminaatvloeren.
EO: ligno = hout. www.lignofloors.be
Logiko is een groepspraktijk Logopedie in Lummen (BE) en Heusden-Zolder (BE).
www.logiko.be
Loko is een koepelorganisatie van alle Leuvense studenten. EO: loko = plaats.
www.loko.be
Ludi is een leermethode van Uitgeverij Pelckmans die werd ontwikkeld voor de 1e
graad GO! en laat leerlingen spelenderwijs proeven van het Latijn. EO: ludi = spelen.
www.pelckmans.be/onderwijsniveaus/secundair-onderwijs/latijn/ludi.html
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LUDI educatieve winkel EO: 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
Lumi De opvang- en infolijn van çavaria - De Holebifoon - veranderde in oktober 2018
van naam en heet vanaf nu Lumi. EO: lumi = licht geven. www.lumi.be
Lumo Decor Alles waar een hedendaags en gezellig interieur om vraagt, vind je bij
Lumo Decor: van de juiste verftint tot de ideale tafeldecoratie. EO: lumo = licht.
www.lumodecor.be
Lumigo is een jong en dynamisch bedrijf en leverancier van verschillende truckaccessoires. Het is gevestigd in Heinkenszand EO: lumigo = verlichting.
www.lumigo.eu
Lumo is een boekleeslampje van Invotis uit Laren (NL). EO: lumo = licht.
www.cadeau.nl/lumo-leeslampje-voor-boek/
Lupo is een hondenschool uit Everdingen (NL). EO: lupo = wolf. www.hs-lupo.nl
Majstro is een van de series van Differnz in de wereld van badkamers en sanitair.
EO: majstro = maestro, meester. www.differnz.nl/douchegordijnen/majstro
Majstro Audio Streaming4Home uit Kamerik (NL) veranderde in 2017 zijn naam
naar Majstro Audio. Majstro Audio is ontwikkelaar en producent van een complete lijn
musicservers en -streamers. Verkoop van de producten vindt rechtstreeks plaats aan
de klant. EO: majstro = maestro, meester. www.majstroaudio.com
Majstro-Bouw is een erkend stukadoor- en renovatiebedrijf uit IJmuiden (NL), op de
markt sinds 2000. EO: majstro = maestro, meester. www.majstro-bouw.nl
Majstro People is een gepassioneerd en professioneel bureau dat in staat is mee te
denken met technische specialisten om vervolgens de vertaalslag te maken naar de
toeleveringsketen. Majstro People is actief op verschillende gebieden; Supply Chain,
Engineering, ICT en Personal Development & Learning. EO: majstro = maestro,
meester. https://majstro.recruitee.com
Majstro Verzekeringen Verzekeraar uit Creil (NL). EO: majstro = maestro, meester.
www.majstroverzekeringen.nl
Manifesto is het pop- en cultuurpodium voor Hoorn (NL) en omstreken sinds 1999.
Elke eerste vrijdag van de maand van 19.30-22.00 uur wordt door het kinderwerk
van Stichting Netwerk een tienerdisco met leuke thema’s georganiseerd: Club Festo.
EO: manifesto = manifest, festo = feest. www.manifesto-hoorn.nl
La Mano Bij La Mano in Halle (BE) kan je terecht voor gelaatsverzorgingen, massages,
lichaamsverzorging, epilaties, definitieve laserontharing, permanente make-up,
manicure en pedicure, Wittere tanden met Magic White, make-up en gelishnagels.
EO: la mano = de hand. www.la-mano.be
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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.
EO: maro = zee
MARO is een crowdfundingproject voor een foto-kunstboek. “Na enige maanden
vergeefs experimenteren met digitale drukkerijen hebben we een bedrijf gevonden
dat in staat is hoogwaardig digitaal drukwerk in lage aantallen te produceren: Booxs”.
EO: maro = zee www.voordekunst.nl/projecten/7343-maro-1
Memori is een onderzoeks- en expertisecentrum van Thomas More voor communicatie
en organisatie, future media concepts & businesses, marketing en futureproof
ondernemen, toerisme & vrije tijd. EO: memori = onthouden, herinneren. 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.” www.memori.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.
EO: metaforo = metafoor.
Metodo cöordineert en realiseert verschillende industriële bouwconstructies in binnen
- en buitenland. EO: metodo = methode www.metodo.be
Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met
behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. Het bedrijf is gevestigd
in Weesp (NL). EO: mezuro = meting. www.mezuro.com
Mielo Kanuka Mielo flavour is een product van Cipro uit Borne (NL).
EO: mielo = honing www.ciproboilies.nl/Kanuka-Mielo-EA-100-ml-flavours
Mielo is de naam van een sn ackbar in Zwijndrecht (NL). EO: mielo = honing
www.eet.nu/zwijndrecht/snackbar-mielo
Miras cvo MIRAS is een Centrum voor Volwassenenonderwijs, erkend door het
Ministerie van Onderwijs, met meer dan 20 leslocaties in West-Vlaanderen.
EO: miras = verwonderen (vervoegd). www.miras.be
Mistero is een soort breiwol die te koop is bij Veritas. EO: mistero = misterie.
www.veritas.be/eshop/be_nl/F-12916-breiwol/P-1277725Modesta is een coating op basis van vloeibaar glas waardoor uw lak extreem goed
beschermd is tegen invloeden van buitenaf. Hij is verkrijgbaar bij Carcleaning in
Montenaken (BE) EO: modesta = bescheiden. www.lscarcleaning.be/modestaglas-coating
Mola is toiletpapier van Albert Heijn. EO: mola = zacht.
www.ah.be/producten/product/wi426107/mola-toiletpapier
Monda Vakantieparken. EO: monda = van de wereld. www.monda.nl
Mondo is een Belgisch bedrijf dat in 1973 werd opgericht om in specifieke technische
behoeften te voorzien. Ze hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de
ontwikkeling van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en innovatieve concepten.
EO: mondo = wereld. www.mondochemicals.com
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Montego is een Nederlands fietsmerk met oog voor design en kwaliteit. EO: montego
= grote berg. www.montegofietsen.nl
Movado is het HR consultancy, training en coachingbedrijfje van Sarah Vermeersch
uit Sint-Amandsberg (Gent, BE). EO: movado = beweging. www.movado.be
MOVI+ MOVI+ is een dienst die personen zelfstandigheid aanreikt met behulp van
veilig vervoer en een persoonlijke begeleiding. EO: movi = bewegen, maar het is
tevens de afkorting van Mobiliteit Voor Iedereen. www.seniority-services.be
Muzika De vzw MuziKa (Muziek aan het Kasteel) is opgericht met als doel “Muziek
aan het kasteel” te brengen in Malle (BE). EO: muzika = muzikaal.
www.muziekaanhetkasteel.be
Natura is een sauzenproducent uit het Waalse Tubeke/Tubize (BE). Het bedrijf bestaat
al sinds 1939. EO: natura = natuurlijk. www.natura.be
Naturo is sinds 2018 de nieuwe naam van Naturopathica, een Vlaamse
beroepsvereniging van naturopaten. EO: naturo = natuur. www.naturo.be
Naturo praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen, midden in de natuur van
Zuid Limburg (NL). EO: naturo = natuur. www.praktijk-naturo.nl
Naturo Vloeren uit Koudekerk aan den Rijn (NL) verkoopt milieuvriendelijke
kurkvloeren. EO: naturo = natuur. www.naturo.nl
NebuloSoft biedt software aan voor brouwerijen, stokerijen en drankenhandels. EO:
nebulo = nevel/mist. www.nebulosoft.be
Nomado is een plug-and-call-telefoon die overal kan worden gebruikt, met een
internetverbinding. EO: nomado = nomade. 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.” www.nomado.eu
Nova is een rijschool in Nijmegen (NL). EO: nova = nieuw in het Esperanto, maar ook
in andere talen. www.nova.nl
Nova is een Belgisch merk dat een brede waaier van huishoudelijke elektroapparatuur
aanbiedt. EO: nova = nieuw in het Esperanto, maar ook in andere talen.
www.nova-int.be
Nova was van 1992 tot 2010 een Nederlandse actualiteitenrubriek, aanvankelijk
gemaakt door de VARA en de NOS, later door de VARA en de NPS, in samenwerking
met het NOS-programma Den Haag Vandaag. EO: nova = nieuw in het Esperanto,
maar ook in andere talen. Op Wikipedia staat vermeld: “De naam NOVA is een
acroniem van NOS en VARA, de oorspronkelijke omroepen die het programma
maakten. Daarnaast is het Latijn voor ‘nieuw’ ”. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/
NOVA_(televisieprogramma)
Nova Mondo Tijdens het eerste weekend van het Herbakkersfestival in augustus 2018
in Eeklo kon je de ‘nieuwe wereld’ betreden op de Wereldmarkt Nova Mondo. EO: nova
mondo = nieuwe wereld. www.eeklo.be/herbakkersfestival/nieuwsberichten/
Wereldmarkt_Nova_Mondo
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Nova Natie Nova Natie is een opslag- en vrachtafhandelingsbedrijf dat speciale
behandeling en logistiek voor stukgoed levert in de haven van Antwerpen. EO: nova
= nieuw in het Esperanto, maar ook in meerdere andere talen. www.nova.be
Navigo Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. EO: navigo = navigatie.
www.navigo.be
Nubo is een 4G/LTE bewakingscamera van het Nederlandse bedrijf Eagle Eye
Networks. EO: nubo = wolk (ook in de betekenis van ‘cloud’). www.nubocam.com
Ombra Trio is een kamermuziekensemble uit Diest (BE) dat in 2016 is opgericht aan
het Conservatorium van Maastricht. Ze zien het als hun missie om het charmante maar
minder gekende repertoire voor deze bezetting te delen met menig muziekliefhebber.
EO: ombra trio = trio “in de schaduw” (ongeveer). www.vi.be/ombratrio
Ombrelo is een dynamisch selectiekantoor uit Lier (BE) dat rekruteringsdiensten
biedt aan bedrijven. EO: ombrelo = paraplu. www.ombrelo.be
Ondo SV ONDO is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Heusden (Asten, NL) in
Noord-Brabant, opgericht in 1962. EO: ondo = golf. www.ondo.nl
Oazo is de afkorting van Open Ateliers Zuid-Oost, een atelier voor kunstenaars uit
Amsterdam (NL). EO: oazo = een oase. www.oazo.nl
Opinio is het cafeetje in het hart van de campus van de Vrije Universiteit Brussel
(tussen gebouw E en D). EO: opinio = opinie. https://my.vub.ac.be/resto
Optika is een fotoclub uit Deurne (NL). EO: optika = optisch. www.optika.nl
Origin’O Keten van biologische winkels. EO: origino = oorsprong, herkomst.
www.origino.be
Oro Nails is een groothandel in manicure en pedicure producten. EO: oro = goud.
www.oronails.be
Ovo eistempels. In het eierdoosje zitten twee plastic eieren (om te oefenen) en twee
stempels, 1 stempel met een oog en 1 stempel om een smile mee te maken. EO: ovo
= ei. www.van-wassenhove.be/ovo-ei-stempels
Ovo Eieronthoofder met geïntegreerd zoutvaatje. EO: ovo = ei.
www.tinyurl.com/ei-onthoofder
Ovo is een toilettrainingssysteem van de Dutchi Group Europe uit Amsterdam (NL).
EO: ovo = ei. www.eibrand.com/producten/ovo-toilettraining
Papago is een lifestyle store in het hart van Kortrijk. EO: papago = papegaai.
www.papago.be
Papilio is een B2B-bedrijf gespecialiseerd in betaalbare en stijlvolle handgemaakte
tapijten, die gegroepeerd zijn in marktgerichte collecties die verschillende levensstijlen
weerspiegelen. EO: papilio = vlinder. www.papiliorugs.com
Papilio is een multidisciplinaire groepspraktijk waar een holistische visie op
gezondheid en welzijn wordt gehanteerd met oog voor zowel lichaam als geest. EO:
papilio = vlinder. www.groepspraktijk-papilio.be
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Papilio Kinderopvang Papilio wil ouders de mogelijkheid bieden om hun kind met
een gerust hart achter te laten in een warme, veilige sfeer waar het met de nodige
creativiteit opgevangen wordt. EO: papilio = vlinder. www.kinderopvangpapilio.be
Parfumado is een online sample service voor parfums. EO: parfumado = parfumeren.
www.parfumado.com
Parko staat voor Stedelijk Parkeerbedrijf Kortrijk. EO: parko = park. www.parko.be
Pasio is een Nederlandse webhop met voedingssupplementen. EO: pasio = passie.
www.pasioonline.com
Pasko Pasko Feestservice uit Dessel (BE) heeft ondertussen meer dan 20 jaar ervaring
in de verzorging van uw feesten en feestelijke catering. EO: pasko = pasen.
www.pasko.be
Pauzo is een snelwegrestaurant in Wetteren (BE). EO: paŭzo = pauze. www.pauzo.be
Peleton Bonvenon is een vierdaags fietsproject voor nieuwkomers. Het wordt
georganiseerd door JES Gent, met partners MENA, SINGA, KAJ De Mug, Odisee,
Tumult vzw, Circolito en Rising You(th). EO: bonvenon = welkom.
www.jes.be/blog.php?id=213
B Pensio is een adviesbureau i.v.m. pensioensparen, hulp bij administratie e.d.
EO: pensio = pensioen. www.bpensio.com
Pensio B is een organisme voor de financiering van pensioenen dat instaat voor
het beheer en de uitvoering van sectorale pensioenplannen. EO: pensio = pensioen.
www.pensiob.be
Perspektivo Aerfoto EO: perspektivo = perspectief, aerfoto = luchtfoto
www.perspektivo.nl/aerfoto
Piedo Pedicure Piedo is het bedrijfje van Ina Boeve uit Maarssen (NL). EO: piedo =
voet www.pedicurepiedo.nl
Piedo is een pedicure-setje / reis-setje in een transparant hoesje. Geschikt als
tegengewicht voor hangparasols met kruisvoet. EO: piedo = voet.
www.tinyurl.com/piedo-pedicure
Piedo Inlegstuk van Overstock Garden. Geschikt als tegengewicht voor hangparasols
met kruisvoet. EO: piedo = voet www.tinyurl.com/piedo-eo
Pirato Chipsmerk van Aldi. EO: pirato = piraat.
Planta In 1869 vond de Fransman Hyppolite Mège-Mouriès een alternatief uit voor
boter om te smeren en te koken. Hij noemde het ‘margarine’, naar het Griekse woord
margarines. Dat betekent ‘parel’ en verwijst naar het parelmoerachtige uitzicht van zijn
uitvinding. Planta werd in 1953 door Unilever geïntroduceerd als hét smeeralternatief
voor alle Belgische families. De naam verwijst ook naar de plantaardige oorsprong
van de producten: plantaardige oliën, waaronder koolzaad-, mais- en zonnebloemolie.
EO: planta = plantaardig. www.planta.be/nl/geschiedenis
Planta Planta Groencentrum is een kwekerij en groothandel van tuinplanten in De
Bilt, vlakbij Utrecht (NL). EO: planta = plantaardig. www.planta.nl
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Plasto is speciale plamuur voor plastic bouwdozen van het merk Revell. EO: plasto
= plastic. www.hobbyhuis.be/contents/nl/search.html?searchphrase=plasto
Plumo Grafische vormgeving & illustratie. Bedrijf uit Borgerhout (Antwerpen, BE).
EO: plumo = pen www.plumo.be
Politika is een studentenvereniging uit Leuven (BE). Politika werd in 1943 gesticht door
Prof. dr. Fernand Lehouck. Binnen de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen
streefde Politika naar het uitbouwen van een hechte leefgemeenschap van professoren,
studenten en oud-studenten. EO: politika = politiek. www.politika.be
Potenco uit Rotterdam (NL) begeleidt mensen met een uitkering, zoals de Wajong,
naar een passende werkplek. EO: potenco = potentieel, macht. www.potenco.nl
Pozitiva is de Mental Coachingpraktijk van Sandra en Anika uit Zwolle (NL).
EO: pozitiva = positief. www.potenco.nl
Praktiko is een multidisciplinaire praktijk waar u terecht kan voor zowel kinesitherapie
als logopedie. De praktijk is geopend in september 2017. EO: praktiko = praktijk.
www.praktiko.be
Printempo Het Cinderella Printempo zomerdekbed is een uitermate licht dekbed
tijdens de warme zomernachten. EO: printempo = lente. www.cinderella-bedding.
nl/collectie/dekbedden/zomer_dekbedden/cinderella_printempo.aspx
Printempo is een theaterstuk van de Compagnie Théâtre Cœur de Terre uit Namen
(BE). EO: printempo = lente. www.theatrecoeurdeterre.com/printempo
Privilegio is een uniek aanbod voor medewerkers van bedrijven die cliënt zijn bij
ING België. EO: privilegio = voorrecht, privilege. www.ing.be/nl/retail/privilegio
Profilo Raamkozijnen, deuren en luiken. EO: profilo = profiel in het Esperanto, maar
ook in het Italiaans. www.profilo.be
Profilo De Profilo adviseurs hebben een unieke combinatie van expertisegebieden en
specialismen. Op basis van hun jarenlange ervaring op de gebieden serious gaming,
ict, communicatie, performance- en talentmanagement, leren en ontwikkelen hebben
zij de handen ineen geslagen om een unieke online tool te ontwikkelen. EO: profilo =
profiel in het Esperanto, maar ook in het Italiaans. www.mijnprofilo.nl
Profunda is een bureau voor loopbaancoaching en consultancy uit Amsterdam
(NL). EO: profunda = diep in het Esperanto, maar ook in andere talen. Volgens de
startpagina van Profunda komt dit woord uit het Spaans. Er is dus geen link met het
Esperanto. www.profunda.nl
Profundo bestaat uit een reeks bezoeken aan verschillende levensbeschouwelijke
gemeenschappen. Op die manier proberen vzw ORBIT, vzw VOEM, vzw DE CENTRALE
uit Gent (BE) en een aantal gast-co-organisatoren effectieve en systematische
‘ontmoeting in verscheidenheid’ te bevorderen tussen personen/groepen van
verschillende etnisch- culturele achtergrond en levensbeschouwing. EO: profundo =
diepte.
www.decentrale.be/nl/agenda/profundo-ledeberg
Progreso is een stichting uit Amsterdam. Het is hun ambitie om kleine boerengezinnen
te ondersteunen bij het produceren en verkopen van hoogwaardige koffie en cacao om
hun levensonderhoud te vergroten. EO: progreso = vooruitgang. www.progreso.nl
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Promeso is een Nederlands bedrijf dat actief is in de zorgsector. Ze willen een
betrouwbare adviseur en leverancier zijn voor applicatie-integratie en het vormgeven
van businessprocessen. EO: promeso = belofte. www.promeso.nl
Purasana is een gamma van producten die het algemeen welzijn wil verbeteren.
Daarom richt het zich niet enkel op de health- en foodmarkt, maar ook op andere
sectoren zoals sport, wellness, home en beauty. www.purasana.be
Pure Via Stevia-producten (alternatief voor suiker). EO: pure via = “zuiver de
jouwe”. www.purevia.be
Puro is een merk van Fairtrade-koffie uit Turnhout (BE). EO: puro = zuiverheid.
www.purocoffee.com
Rabobank is een bekende Nederlandse bank. EO: onder esperantosprekers wordt er
soms al eens gelachen met deze naam, omdat ‘rabo’ in het Esperanto ‘roof’ betekent.
www.rabobank.nl
Rado is een van de series van Differnz in de wereld van badkamers en sanitair.
EO: majstro = maestro, meester. www.differnz.nl/douchegordijnen/rado
KFC Rapide KFC Rapide is een Belgische voetbalclub uit Wezemaal. EO: rapide = snel
in het Esperanto, maar ook in het Frans. www.rapide.be
Regalo is een merk van sauzen van Aldi. EO: regalo = tractatie.
Regas is cliëntvolgsysteem en ondersteunt daarmee de dagelijkse werkzaamheden
van meer dan 20.000 hulpverleners. EO: regas = beheert (vervoegt). www.regas.nl
Respiro Sport- en gezondheidscentrum in Rotselaar (BE). EO: respiro = opnieuw
ademen. www.respiro.be
Reto is de totaalleverancier en technologieradar voor internetoplossingen voor het
MKB(+) en de (semi) overheid. EO: reto = netwerk, internet. www.reto.nl
Rezulto is een vennootschap uit Wichelen (BE) die management support en
promotional gifts aanbiedt en events en seminars organiseert. EO: rezulto = resultaat.
www.rezulto.be
Rezulto Rezulto Onderwijsadvies uit Amsterdam (NL) traint en begeleidt professionals
in het onderwijs – leerkrachten, coördinatoren en schoolleiders – in het vergroten
van de taal-, lees- en leerprestaties van leerlingen. EO: rezulto = resultaat. www.
rezulto.nl
Rilaks Cupping is een massagetechniek die binnen de Oosterse geneeskunde
veelvuldig wordt gebruikt en werd ontwikkeld om gifstoffen en spierkrampen
vanuit diepere lichaamsweefsels naar het huidoppervlak te trekken. EO: rilakso =
ontspanning. www.cupping-rilaks.be
Rimas is een supermarkt in Harlingen (NL). EO: rimas = rijmen (vervoegd).
www.rimas-supermarkt.business.site
Sabato is het weekendmagazine van de kranten De Tijd en L’Echo. EO: sabato =
zaterdag in het Esperanto, maar ook in het Italiaans. www.tijd.be/sabato
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Sablo is is een schrijfspel in zand, dat je kunt spelen met de voorbeeldkaarten en
materialen van Signo. EO: sablo = zand. www.start2write.com/sablo
Saliko Marieke van Rooijen en Menno Ottink waren jarenlang collega’s bij een regulier
huiswerkinstituut. In 2013 hebben ze een eigen bedrijf opgericht. Ze hebben een
geheel eigen visie en aanpak ontwikkeld. EO: saliko = wilg. www.saliko.nl
Sana/sano Ik heb tot hiertoe alleen merknamen gevonden gebaseerd op het Latijn
i.pv. op het Esperanto. EO: sano = gezondheid (“Mens sana en corpore sano”).
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. EO: sapo = zeep.
Sapo is een dienstenbedrijf dat in het kader van dienstencheques huishoudelijke
hulp aanbiedt bij particulieren in de regio Veurne, Koksijde, De Panne, Alveringem,
Nieuwpoort en Diksmuide. EO: sapo = zeep. www.sapo-service.be
Sapo vzw is de Schuttersvereniging Antwerpse Politie Oost. Je kan bij hen terecht
voor allerhande schietdisciplines, van pistool en revolver tot geweerschutters.
EO: sapo = zeep. www.sapo.be
Sapo Cleaning Products is een totaalleverancier van schoonmaakartikelen.
EO: sapo = zeep. www.sapocleaningproducts.nl
Sapo Cleaning Supplies is een leverancier voor van professionele reinigingsmiddelen
en onderhoudsproducten. EO: sapo = zeep. www.sapocleaningsupplies.be
Scio Productions is een Belgische Tax Shelter Partner die helpt investeren in film en
televisie van eigen bodem . EO: scio = kennis. www.scioproductions.com
Sekura beveiliging is een dynamische beveiligingsfirma van de Westkust met
jarenlange expertise in het beveiligen en monitoren van goederen en gebouwen. EO:
sekura = veilig. www.sekura.be
Senfina Design is een bedrijfje van Rogier Tijm en Sylvester Lommelaars uit Hillegom
(NL). Het zijn twee Nederlandse ontwerpers met een grote passie voor tijdloos en
functioneel ontwerp gemaakt met hoogwaardige materialen. EO: senfina = eindeloos,
tijdloos. www.senfinadesign.com
Senlima B.V. verbindt technologie en materiaal met kennis, kunde, vaardigheden en
eindgebruikers. Het bedrijf heeft kantoren in Den Haag (NL) en Utrecht (NL).
EO: senlima = grenzeloos. www.senlimabv.eu
Servo bvba is een bedrijf gespecialiseerd in garagematerieel en totaalprojecten in de
garagesector. EO: servo = dienst www.servo-tools.be
Simila is een jonge vereniging uit Seraing (BE), opgericht door ergotherapeuten,
psychomotorische therapeuten, logopedisten, leraren en ouders van kinderen of
tieners met leerproblemen. EO: simila = gelijkend, soortgelijk. www.simila.be
La Sincera is een winkel in Wolvertem (BE). Naast persoonlijk advies en styling,
investeren ze ook graag tijd in jou ontdekken. Iedereen is verschillend en een
eigenheid geven aan een outfit is dan ook wat ze het liefst doen bij La Sincera! EO: la
sincera = de oprechte. www.lasincera.be
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Skolo is de website van Oproep voor een Democratische School, een Belgische
organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen. EO: skolo =
school. www.skolo.org/nl
Skolo verzorgt het onderwijs op vijf katholieke basisscholen in de gemeente Losser
(NL) voor ongeveer 900 kinderen. De naam Skolo staat voor Stichting Katholiek
Onderwijs Losser en Overdinkel. EO: skolo = school. www.skolo.nl
Solida is een type industriële poort van het bedrijf D-Fence. EO: solida = degelijk
www.dfence.be/industriele-poort/solida/
Solide forta Dienstenchequesbedrijf uit Antwerpen (BE). Je kunt bij hen terecht
voor een betrouwbare, professionele huishoudhulp of strijkservice. EO: solide forta =
degelijk en sterk www.solideforta.be
Solido Innovatieve afvalcontainer van Suez Belgium. SUEZ bedacht de innovatieve
container samen met Havi Logistics. EO: solido = vaste stof. www.tinyurl.com/
solido-suez
Solvi vzw uit Antwerpen (BE) is ontstaan uit de gebundelde krachten van enkele
erkende bemiddelaars. EO: solvi = oplossen. www.solvi.be
Solvisoft uit Andelst (NL) is een complete IT-dienstverlener en ontwikkelaar van
innovatieve bedrijfssoftware. EO: solvi = oplossen. www.solvisoft.com
Solvo Het solvo-netwerk bestaat uit verschillende websites waaronder solvo.
nl, gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl. Met meer dan 6 miljoen
bezoekers per maand is het solvo-netwerk het grootste platform voor online
gezondheidsinformatie in Nederland. EO: solvo = oplossing. www.solvo.nl
Solvo Advies Personeel & Organisatie is een adviesbureau, opgericht door Ilva
Schoorlemmer. EO: solvo = oplossing. www.solvoadvies.nl
Somera Foiro is de naam van een beurs in Beringen die plaatsvond in 2015.
www.toerismeberingen.be/agenda/somero-foiro-24-06-2015/
Somero is de naam van een kinderkamer van Kidsmill. EO: somero = zomer.
www.kidsmill.be/babykamers/somero.html
Somero is de naam van een nachtkastje van Stiegelmeyer. EO: somero = zomer.
www.distracgroup.com/nl/items/nachtkastjes/stiegelmeyer-somero/
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. EO: somerfesto =
zomerfeest. www.bru4.eu/communaute/evenements/somerfesto/
Sono uit Gent (BE) is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van klank, licht en
beeld. EO: sono = geluid. www.sono.be
Sporta Een Vlaamse katholieke sportvereniging, vooral gekend voor sportkampen.
EO: sporta = sportief. Sporta is volgens de website een afkorting voor sportapostolaat137
www.sporta.be
137

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sporta
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Stabo is gespecialiseerd in multifunctionele gebouwen binnen en buiten de zorgsector.
EO: stabo = staf. www.stabo.be
Stelo is een dierenspeciaalzaak in Brunssum (NL). EO: stelo = ster.
www.fb.com/pages/Dierenspeciaalzaak-Stelo/402888823112075
Steloj is een trappelkussentje. Het is verkrijgbaar bij de Belgische webwinkel Tabby
Tijger. EO: steloj = sterren. www.tabbytijger.be
Stono is een ‘steen look’ buitenlamp-bol met prikvoet, snoer en e27 fitting.
EO: ŝtono = steen. www.tinyurl.com/stono-led
Studio Pasio is een Nederlands bedrijfje dat websites en promotievideo’s maakt.
EO: studio = studio, pasio = passie. www.studiopasio.nl
Studo Stichting Studo is een niet-commerciële organisatie met als doel het zonder
winstoogmerk ondersteunen van leerlingen die door hun schoolsituatie, thuissituatie
of door andere oorzaken moeite hebben met hun studie. EO: studo = studie.
www.studo.nl
Sukero is een merk van kristalsuiker. EO: sukero = suiker.
www.supermarktaanbiedingen.com/product/sukero-kristalsuiker-pak-1-kg
Suno is een bedrijf uit Jabbeke dat kachels en haarden verkoopt. Je kan er o.a. ook
terecht voor totaalprojecten en voor het installeren van elektrische installaties.
EO: suno = zon. www.suno.be
Svelt 4 is een voedingssupplement van Bio-Life uit Isnes (BE) voor de schoonheid en
de ontgifting van de organisme. Het zou helpen bij het afslanken. EO: svelta = slank
in het Esperanto, maar het woord bestaat ook in het Italiaans (snel).
www.biolife.be/search?ts=Svelt
Svelta is een afslankkoffie en een afslankprogramma (Svelta Frutaline) van Yves
Rocher. EO: svelta = slank in het Esperanto, maar het woord bestaat ook in het
Italiaans (snel). www.yves-rocher.nl
Svelta is een winkel met lingerie, badmode en nachtkleding in Deurne (Antwerpen,
BE). EO: svelta = slank in het Esperanto, maar het woord bestaat ook in het Italiaans
(snel). www.svelta.be
Svelta is een lingeriewinkel in Geraardsbergen (BE). EO: svelta = slank in het
Esperanto, maar het woord bestaat ook in het Italiaans (snel). www.lingerienet.
be/nl/winkels/svelta-geraardsbergen-s703/
Tago vzw is de vereniging van en voor alle technisch directeurs, adviseurs en
-coördinatoren van het Gemeenschapsonderwijs. EO: tago = dag. www.tago.be
Talento Team Talento wil werk maken van talentontwikkeling in de klas. EO: talento
= talent. www.teamtalento.nl
Tegmento is een bouwadviesbureau speciaal voor gemeentes, woningbouwverenigingen, bedrijven, vastgoedorganisaties, scholen, vve’s, etc. Zij adviseren,
begeleiden en bemiddelen op het gebied van daken en alles wat met daken te maken
heeft. EO: tegmento = dak. www.tegmento.nl
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Teknika De afdeling ‘Techniques graphiques’ van de ‘Haute École en Hainaut’ heeft
Teknika gekozen als nieuwe naam. EO: teknika = technisch. www.heh.be/teknika
Teknika is een adviescentrum (winkel) voor keukens, badkamers en interieurs in
Lovendegem (BE). EO: teknika = technisch. www.teknika.be
Tento Sinds de eerste jaargang in 1963 ijvert Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
voor een ontsluiting van musea en openbare collecties. Het OKV heeft als website
www.tento.be - het is voorlopig onduidelijk waarom. EO: tento = verleiding.
www.tento.be
Terovivo is een bedrijf dat binnen andere bedrijven een ruimte voor groente-, fruit- en
siercultuur creëert en installeert. EO: tero = aarde & vivo = leven. www.terovivo.be
Tigro is een specialist in waardevolle chemicaliën, farmaceutica, voeding, veevoer,
landbouw en andere producten. Ze hebben kantoren in Lommel (BE) en Overpelt (BE).
EO: tigro = tijger. www.tigro.be
Tilio is de naam van een salontafel die is ontworpen door Stephan Veit voor Leolux.
EO: tilio = linde. www.leolux.be/producten-be/salontafels-be/tilio-be
Tondo Kapsalon Tondo in Sijsele (BE). EO: tondi = knippen. www.kapsalontondo.be
Transformi is een stichting die contacten bevordert tussen (gecertificeerde) trainers
in Geweldloos Communiceren en de lokale bevolking van gebieden waar mensen niet
in staat zijn om deze trainers te bekostigen. De trainers leiden lokale mensen op om
op hun beurt het gedachtegoed rondom Geweldloos Communiceren te leven en te
verspreiden. EO: transformi = transformeren. www.stichtingtransformi.org
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.
Triobla is een (voormalig?) vormings- en adviescentrum inzake adoptie in Kortrijk
(BE). EO: triobla = drievoudig. www.wrg.be/upload/081125-triobla.htm
Trono is een Nederlands bedrijf dat een compacte, gebruiksvriendelijke en
comfortabele opblaasbare stoel verkoopt. EO: trono = troon. www.trono.nl
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke
kansen bevordert. EO: unia = unie (bijvoegelijk). www.unia.be
Unio Groepspraktijk met coaches, therapeuten en trainers in Kortessem (BE) en
Zonhoven (BE). Unio werkt met individuen, koppels, gezinnen en teams.
EO: unio = unie. www.unio.care
Urbano Bedrijf uit Oostende dat nieuwe en tweedehands motorhomes verkoopt. EO:
urbano = stedeling in het Esperanto, maar het woord bestaat ook in het Italiaans,
Portugees en Spaans. www.urbano.be
Valida is een Brussels ziekenhuis voor middellang verblijf dat patiënten-klanten de
garantie biedt dat hun zorg zal voortgezet worden in een veilige, kwaliteitsvolle en
menselijke omkadering. EO: valida = geldig, van toepassing. www.valida.be
Valoro is een Brussels bedrijfje dat start-ups begeleidt. EO: valoro = waarde.
www.valoro.be
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Valoro Plus is er op gericht een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden in alle
vragen rond je eigen bedrijfsbeheer en verdere groeimogelijkheden. EO: valoro =
waarde. www.valoroplus.be
Vandinter Semo Het is 1914 als de oprichters Zwaan en De Wiljes in het Groningse
Scheemda starten met hun bedrijf in zaadteelt en de handel in zaad. Ruim 100 jaar
later is het bedrijf bekend als Vandinter Semo en uitgegroeid tot een betekenisvol
producent en verwerker van zaaizaad in Nederland en ver daarbuiten. EO: semo =
zaad. www.vandintersemo.nl
Vaporland Vape winkel - dampwinkel - vape store - elektronische sigaretten e-liquids in Deurne, Kapellen en Nijlen (BE). EO: vapor(o) = stoom en land(o) = land.
www.vapor-land.be
Vasta is een immobiliënkantoor uit Antwerpen (BE). EO: vasta = wijd(s)
www.immovasta.be
Vendi is een vastgoedkantoor uit Lommel (BE). EO: vendi = verkopen
www.vendi-vastgoed.be
Vendi is een bedrijf uit Maastricht (NL) met als doel kennis en ondersteuning te
bieden aan commerciële activiteiten. Dit in de breedste zin van het woord. EO: vendi
= verkopen. www.vendi-agency.nl
Vendi Concepts is gespecialiseerd in online oplossingen voor bedrijven. Twee van
hun projecten heten AutoVendi en DealerVendi EO: vendi = verkopen
www.vendiconcepts.nl
Veni Vendi makelaars en taxateurs is een gedreven partner als u een woning
wilt kopen of verkopen in de regio Lansingerland, groot Rotterdam (NL) of daarbuiten.
EO: veni = komen, vendi = verkopen. www.venivendi.nl
Vendo is een snoep-, snack- en frisdrankautomaten. In België wordt het verdeeld
door de firma Capriole uit Kampenhout (BE). EO: vendo = verkoop.
www.capriole.be/product/vendo-global-drinks
Vendo uit Evergem (BE) is gespecialiseerd in belettering. EO: vendo = verkoop.
www.vendosigns.be
Venko is een metaalconserveringsbedrijf dat actief is in de Benelux. EO: venko =
overwinning www.venko.nl
Vento uit Oudenaarde (BE) produceert metalen hulpstukken voor ronde luchtkanalen.
Daarnaast kun je ook bij hen terecht voor profielen voor rechthoekige kanalen en
allerlei toebehoren. EO: vento = wind www.vento.be
Verbo is een onderneming, gespecialiseerd in airconditioning en koeltechniek.
EO: verbo = werkwoord. www.verbo.be
Verbo is een bouwonderneming. Je kunt bij hen terecht voor al je grond-, afbraak-,
renovatie- en metselwerken. EO: verbo = werkwoord. www.verbobvba.be
Verda is een welnesszaak in Lommel (BE). EO: verde = groen. 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.
www.verda-wellness.be
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Verda Hoveniers is een hoveniersbedrijf uit Rotterdam (NL). EO: verda = groen.
www.verdahoveniers.nl
Verda Coaching is de naam van de coachingpraktijk van Jessica van Wijncoop uit
Putten (NL). EO: verda = groen. www.verda-coaching.nl
Verda Stelo is een B&B in Breda. EO: la verda stelo = de groene ster (tevens een
symbool van het Esperanto). www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/
bergen/la-verda-stelo/58743/
Versio is één van de grootste aanbieders van webhosting in Nederland. EO: versio =
versie. www.versio.nl
Vespero is een groeikrachtige, cilindrisch groeiende Zuckerhut-hybride. Het radicchioras is sterk tegen schot en heeft een hoog aandeel blad oogst. EO: vespero = avond.
www.enzazaden.nl/producten-en-diensten/onze-producten/Vespero%20F1
KC Verde is een korfbalclub uit Antwerpen (BE). EO: verde = groen. Tot 2009 heette
ze Koninklijke Espero KV. EO: espero = hoop. www.verde-korfbal.be
Viando is een geëmulgeerde vleessaus, met garnituur van groenten, kruiden en
specerijen van de firma Degens. EO: viando = vlees. www.degens.eu/producten/
sauzen/vlees
Viandoo slagerij Slagerij in Ramsdonk (BE). De slagerij-traiteurzaak wordt sinds juli
2014 uitgebaat door Bart Van Eeckhoudt. EO: viando = vlees.
www.slagerij-viandoo.be
Viasano is een communautair interventieprogramma dat door de steden en gemeentes
opgezet wordt voor de inwoners. De doelstelling is om obesitas en overgewicht bij
kinderen te voorkomen via de promotie van evenwichtige voeding en dagelijkse
fysieke activiteit. EO: via sano = jouw gezondheid. www.viasano.be
Vintro is de naam van een eetgelegenheid in Wijnegem Shopping Center. EO: vintro
= winter. Op de website heb ik gevonden: “Vintro: -’s, m, 1. samentrekking van
vintage en retro, 2.eetgelegenheid…” Er is dus geen link met het Esperanto.
www.vintro.be
Viro Internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in Engineering en Projectmanagement. EO: viro = man. www.viro.nl
Immo Vivo is een erkend makelaarskantoor uit Edegem (BE). EO: vivo = leven.
www.immovivo.be
Vivo is de afkorting van het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB. Het staat
het hele jaar door garant voor een zeer ruim aanbod van opleidingen voor alle
vastgoedprofessionals. EO: vivo = leven. www.vivo.be
Vivo is de enige paritair beheerde Vlaamse overkoepelende organisatie voor de social
profit binnen het domein ‘vorming/arbeidsmarkt’. EO: vivo = leven.
www.vivosocialprofit.org
Vivo is de naam van het circulatieplan dat de gemeente Kontich (BE) in 2015 heeft
gelanceerd. EO: vivo = leven. www.vivo.be
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Vivo uit Rotterdam (NL) verzorgt mindfulness en vitaliteitstrainingen voor zowel
bedrijven, organisaties als particulieren. De trainingen vinden in eigen studio of op
locatie plaats. EO: vivo = leven. Op de website staat vermeld: “Vivo betekent “Ik leef”
in het Italiaans.” www.vivoforlife.nl
Vivo is een coaching- en trainingpraktijk in Kapelle (NL). EO: vivo = leven.
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”. EO: vivo = leven.
Vivo Verde Bij Vivo Verde kan je terecht voor met zorg uitgekozen menstruatieproducten. Van herbruikbare inlegkruisjes tot menstruatiecups en alle accessoires die
je daarbij nodig hebt. EO: vivo verda = groen leven www.vivoverde.be
Vivo Verko ontwikkelt sportieve gezondheidsprojecten op maat van specifieke
doelgroepen. EO: vivoverko = levenswerk www.vivoverko.be
Vojo is een straatmakersbedrijf uit Sneek (NL). EO: vojo = weg (geen website)
Zinko Alle dakgoten, maatwerk en toebehoren in zink en koper. EO: zinko = zink.
www.zinko.be
Zinko is een bedrijf dat gespecialiseerd is in zinken, koperen en aluminium dakgoten.
EO: zinko = zink. www.zinkodakgoten.nl
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Esperanto is ook...
een bed & breakfast
In Wevelgem:
www.tinyurl.com/esperantowevelgem
In Maastricht:
www.tinyurl.com/esperantomaastricht
een bibliotheekcollectie
De bibliotheek van Kortrijk heeft een
Esperantocollectie. Deze is ontstaan uit de
persoonlijke verzameling Esperanto-objecten
van Cesar Vanbiervliet. Het fonds bevat zo’n
8500 boeken, 1000 ingebonden jaargangen
van tijdschriften en nog tal van andere
objecten betreffende Esperanto en andere
plantalen. De collectie is, na afspraak met
het Esperantofonds, raadpleegbaar in de
Kortrijkse bibliotheek.
www.tinyurl.com/vanbiervliet
De Vlaamse Esperantobond heeft in het
Esperantohuis in Antwerpen een bibliotheek
met ongeveer 4000 publicaties, vooral in
het Esperanto. Een belangrijk thema in
deze “Flandra Esperanto-Biblioteko” is de
taalproblematiek. Daarnaast zijn er fictie en
non-fictie titels, zowel origineel in het Esperanto
als vertaald naar het Esperanto. Naar aanleiding van de verhuis van de bibliotheek
naar de Lange Beeldekensstraat werd een deel van deze collectie overgebracht naar de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/esperanto
een boom
In 2000 werd aan de binnenbocht van de
Dijle, bij de Dirk Boutslaan in Leuven, een eik
geplant, de wortels rotsvast verankerd in de
aarde: de Jarmila arbo of Milleniumboom. Tien
jaar later werd de aarde weggenomen om op
deze plaats een verlaagd terras aan te leggen
met zicht op het water van de Dijle. De aarde
werd, samen met de boom, verplaatst naar
het park “De Bruul”. Heel dit verhaal is ook te
lezen op het nieuwe naamplaatje bij de boom.
www.esperanto3000.be/zeoj/zeoj-nl.html
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In stadspark de Perre in Peer (BE) staat sinds
2003 eveneens een Esperanto-boom.
Ook in Nederland staat sinds 2001 zo’n boom.
Hij is geplant n.a.v. het jaar van de talen. Het
adres: Zamenhof 65 in Heemskerk! (NL)138
een bouwbedrijf
Esperanto Infrastructure is een Luxemburgs
bouwbedrijf uit de hoofdstad Luxemburg.
www.tinyurl.com/Esperanto-infrastructure
een buitenkeuken
Op de website van de firma Golf Viktor uit As
(BE) wordt vermeld: “Deze naam is afkomstig
van de in 1887 gepubliceerde taal van Lejzer
Zamenhof. Esperanto betekent “iemand die
hoopt” en is ontworpen zodat het voor het
grootst mogelijk aantal mensen uit andere
culturen zo makkelijk mogelijk te leren is.
Esperanto hoopt ook al uw geliefden samen te
brengen rond de buitenkeuken.”139
www.golfviktor.be/nl/meubel
een (voormalig) café
In Brussel (BE)was er in 2006 een café met de
naam Esperanto. Łukasz Żebrowski, een Pools
esperantist, is daar toen geweest en heeft me
deze foto bezorgd.
een centrum
Het Esperantocentrum in Antwerpen (BE) is
eigendom van de Vlaamse Esperantobond.
Daar bevinden zich de kantoren (administratie,
uitgeverij, redactie, drukkerij, bibliotheek,
boekhandel en archief). Ook in Gent is er een
centrum. De overige Belgische Esperantogroepen komen regelmatig samen op
gehuurde locaties.
www.esperanto.be

138
139
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https://ingress.news/p/bmKzmo
https://www.golfviktor.be/nl/meubel

een chirogroep
De chirogroep van Alsemberg (BE) heeft
Esperanto gekozen als naam.
www.chiroesperanto.be
een concert
Dimitris
Mystakidis
speelt
‘Esperanto’,
virtuoze Griekse blues, in de Handelsbeurs
Concertzaal in Gent (BE) in maart 2019.
www.handelsbeurs.be/nl/concert/
dimitris-mystakidis-esperanto
een harssoort
De budgethars “Le Esperanto” voor cello van
het merk Geipel is bij uitstek geschikt voor beginners en gevorderden!
www.tinyurl.com/Esperanto-hars
een instituut
Het Internacia Esperanto-Instituto (IEI) is een
instituut dat door Julia Isbrücker en András
Cseh in 1930 is opgericht in Den Haag (NL).
Het IEI kreeg in 1933 zijn eigen kantoor aan
de Haagse Riouwstraat 172, waar het tot op
de dag van vandaag gevestigd is.
In 2004 is de Stichting Esperanto bij het
Onderwijs samengegaan met IEI. De
nieuwe naam werd Stichting Internationaal
Esperanto-Instituut.
www.iei.nl
een lettertype
De Esperanto™ font family is ontworpen door
de esperantist Franko Luin in 1992. Daarnaast
zijn er trouwens best wel veel lettertypes met
een naam in het Esperanto: Bonveno, Juvelo,
Prociono, Publiko, SudEuro, enz.
www.linotype.com/381/esperantofamily.html
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een methodiek
Zorg-Esperanto is een methodiek die werd
ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen
vzw. Deze biedt voor elke zorgsituatie
aanknopingspunten: de zorg voor oudere
zorgvragers,
personen
met
dementie,
personen met een beperking, gezinnen in een
moeilijke opvoedingssituatie, chronisch zieken,
personen met een psychische kwetsbaarheid,
kersverse ouders, gezinnen in kansarmoede…
www.tinyurl.com/Zorg-Esperanto
een meubelmerk
Te koop bij meubelen Weba in Deinze (BE)
en Gent (BE): een Esperanto tv-meubel,
bijzettafel, commode en wandtafel!
www.tinyurl.com/Esperanto-Weba
een monument
Esperantomonumenten in Nederland zijn
opgericht ter ere van de taal Esperanto of de
schepper van die taal, Ludwik Zamenhof. In
Nederland staan er zulke monumenten o.a.
in Bergen-op-Zoom, Den Burg, Den Haag,
Leeuwarden, Utrecht, Oost-Vlieland en Zwolle.
Tijdens het evenement Kunsten in de
Monumenten in het weekeinde van 8 en
9 september 2018 nam het monument in
Bergen-op-Zoom een centrale plek in. Het
monument is toen grondig schoongemaakt en
tijdelijk omgebouwd tot een Esperanto Reflex
Monument.
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Esperantomonumenten_in_Nederland
een motorvrachtschip
Bouwjaar: 1928. Bouwwerf: De Jong &
Smit, IJsselmonde (NL). 1e eigenaar: Fa. A.
Goedhart in Papendrecht (NL).
www.debinnenvaart.nl/
schip_detail/7994
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een muziekgroep
Radio Esperanto is een band uit Groningen
(NL) met muziek uit de Balkanlanden,
Griekenland en het Midden-Oosten. De naam
van de band is bewust gekozen: “We kunnen
allemaal dromen over verbroedering van
vreemden ongeacht hun nationaliteit, cultuur
of politieke voorkeur. Muziek is de lijm tussen
de verschillen die ons uit elkaar drijft omdat
muziek in alle dagelijkse dingen zit. Muziek en
Esperanto zijn beide universele talen”.
www.tinyurl.com/radioesperanto
een opvangtehuis
Espéranto is een Waals opvangtehuis voor
niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.
www.esperantomena.org
een paard
1) Esperanto van Paemel is een raspaard. Het is geboren in 2004. Eigenaar: Stoeterij
Van Paemel. Ruiter: Dirk Demeersman. www.stoeterijvanpaemel.be
2) Esperanto (Jazz x Negro) is een ruin die Joop van Uytert bij de familie Niessen uit
Limburg gekocht. Na een paar maanden opleiding is hij verkocht aan iemand in Costa
Rica.140
een reisagentschap
Bij Esperanto Travel in Nieuwpoort kan je terecht
voor een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand
reisaanbod.
www.esperantotravel.be
een restaurant
Een restaurant in Haarlem (NL). Op de website Tafelreserveren.nl vond ik het volgende:
“De meest gestelde vraag is altijd; vanwaar deze naam? Welnu, wij willen een bedrijf
waar we iedere maand een nieuwe kaart kunnen introduceren. Om dit te realiseren,
hebben wij onszelf de vrijheid verschaft om te kunnen kiezen uit alle ingrediënten en
producten die de wereld ons te bieden heeft. Zoals u misschien weet is Esperanto de
taal die is opgebouwd uit alle talen van de wereld, onze link is het mengen van ‘de
wereld’. In onze keuken worden uitsluitend verse producten gebruikt. Wij streven er
naar om de hoogst haalbare kwaliteit te bieden, die voor iedereen toegangelijk is.”141
140
141

https://www.academybartels.com/paard/esperanto/
http://www.tafelreserveren.nl/noord-holland/haarlem/restaurant-esperanto.html
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een softwarebedrijf
EsperantoXL richt zich sinds 2002 op het ontwikkelen van slimme software-oplossingen
op maat. Op hun website staat vermeld: “Het Esperanto is wereldwijd de verbindende
taal en dat is ook waar wij vandaan komen.”
www.esperantoxl.nl
een straat/laan/Rue de/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnhem (NL): Esperantolaan (1934)
Boom (BE): Esperantostraat (1966)
Brugge (BE): Esperantostraat (1950)
Den Haag (NL): Esperantostraat
Gent (BE): Esperantostraat (1992)
Groningen (NL): Esperantostraat (1966)
Leuven (BE): Esperantolaan (1994)
Muntendam (NL): Esperantolaan (1967)
Oostende (BE): Esperantolaan (2003)
Rheden (NL): Esperantostraat (1961)
Solre-sur-Sambre (BE): Rue de l’Espéranto
Tienen (BE): Esperantolaan (1997)

In de loop van 1997 werd in Tienen de “Westelijke Ring” voltooid en in het
aangrenzende industriepark kwamen er drie wegen bij, waaronder de Esperantolaan.
Die verbindingsweg, met een totale lengte van zowat 1 km, loopt van de Grijpenlaan
naar de Mene en zo verder naar de Biezenstraat. Langs de Mene bevonden zich eertijds
vette weiden, die de toenmalige bewoners “De Boterpot” noemden. Doctor Paul
Kempeneers, eminent taal-onderzoeker, plaatsnaamkundige, publicist en bovendien
esperantospreker was ook lid van de Provinciale Commissie voor Plaatsnaamgeving.
In die hoedanigheid stelde hij aanvankelijk voor om de naam “Boterpotweg” in eer te
herstellen.
De Tiense gemeenteraad raakte het op 21 mei 1996 eens over deze benaming. Maar,
kandidaat-kopers van percelen gelegen aan die weg, reageerden terughoudend omdat
die benaming geen internationale weerklank heeft. De kopers vreesden, dat het hun
bedrijf in een slechte daglicht zou stellen als op hun facturen een agrarische naam
zou prijken. Daarom stelde Paul Kempeneers aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor om de nieuwe weg te herdopen in Esperantolaan. Op 19 februari
1998 besliste de gemeenteraad de nochtans reeds goedgekeurde naam “Boterpotweg”
te wijzigen in Esperantolaan. Internationaler kon immers niet. Ook in de Provinciale
Commissie voor Plaatsnaamgeving werd men het eens over de wijziging.142
142
Horizon.taal, tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Esperantobond vzw., 37ste jaargang - nummer 222,
p. 4. november - december 2006. Webstek: https://www.esperanto.be/fel/nl/hor.php
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Ook de volgende straatnamen, parken en pleinen verwijzen naar (de ontwerper van)
het Esperanto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amsterdam (NL): Zamenhofstraat (1948)
Anderlecht (BE): Dokter Zamenhofstraat / Avenue Docteur Zamenhof
Antwerpen (BE): (district Kiel) Zamenhofstraat
Bad Nieuweschans (NL): Zamenhofstraat (1967)
Brugge Sint-Kruis (BE): Dokter Zamenhoflaan
Den Haag (NL): Zamenhofstraat (1951)
Den Haag (NL): Esperantoplein
Deventer (NL): Zamenhoffplein (1961)
Dordrecht (NL): Dr. Zamenhoflaan (1962)
Enschede (NL): Dr Zamenhoflaan (1962)
Haarlem (NL): Zamenhofstraat (1968)
Heemsker (NL): Zamenhof (1987)
Hoogezand (NL): Dr. Zamenhofplein (1959)
Krommenie (Zaanstad, NL):
Zamenhofstraat (1961)
Leeuwarden (NL): Dr. Zamenhofpark (1959)
Leiden (NL): Zamenhofstraat
Leuven (BE): Ludovicus Zamenhofstraat
Lopik (NL): Zamenhoflaan (1977)
Ransdaal (NL): Esperantoplein
Roden (NL): Zamenhofstraat (1962)
Rotterdam (NL): Dr. Zamenhofstraat (1948)
Schiedam (NL): Dr. Zamenhofstraat (1953)
Schoten (BE): Zamenhoflaan
Zeist (NL): Zamenhoflaan (1968)
Zemst (BE): Zamenhofstraat
Zoetermeer (NL): Zamenhof-strato (1989)

Er worden overal ter wereld nog regelmatig nieuwe Esperanto- en Zamenhofstraten,
-pleinen e.d. ingehuldigd. De meest recente is deze in Salouël (Frankrijk) in oktober
2018.143
Halte Zamenhofstraat is de naam waaronder
de creatieve huurders op het Zamenhofterrein
(aan de Zamenhofstraat) in Amsterdam (NL)
gezamenlijk naar buiten treden. Het terrein
huisvest ruim 200 creatieve ondernemers, van
beeldend kunstenaar tot barrista.
www.haltezamenhofstraat.nl

143

http://www.courrier-picard.fr/140567/article/2018-10-06/lallee-de-lesperanto-salouel#
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een toneelstuk
Esperanto is de naam van een bijzondere eerste voorstelling van audioman Lucas
Derycke, die als Jonge Maker furore maakte bij het Vlaamse theatermakershuis Het
nieuwstedelijk. Op basis van zijn verblijf in een Grieks vluchtelingenkamp maakte hij
een voorstelling over de spanning tussen idealisme en pragmatisme.
Ook in 2019 zijn nog verschillende voorstellingen gepland.
www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto
een tulp
De esperantist J. Pranger heeft in 1968 in
Nederland een mutatie gemaakt van een
reeds bestaande tulp, genaamd ‘Hollywood’.
In 1977 werd deze geplant in de proeftuin
van de Royal Garden Association voor
Florbubbulture. In 1979 ontving J. Pranger
hiervoor een certificaat van verdienste. Sinds
1994 heet de tulp ‘Esperanto’.144
www.gardenia.net/plant/tulipaesperanto-viridiflora-tulip
een vertaalbureau
Esperanto Worldwide Business Translations is een Nederlands vertaalbureau, met
meerdere vestigingen en een netwerk van vertalers in binnen- en buitenland.
www.esperanto.nl

144
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http://www.eventoj.hu/arkivo/eve-069.htm

een voetbalploeg
Esperanto Wemmel is een provinciale
voetbalclub uit Wemmel (BE). In een artikel
op de website L.F.F.S staat vermeld: “Il l’a
baptisé Esperanto car la plupart de ses joueurs
étaient méditerranéens et pour symboliser
que le langage qui les réunissait était celui du
ballon rond.”145
Ook in Schaarbeek is een een voetbalclub met
de naam Esperanto.
www.tinyurl.com/eo-schaerbeek
een ‘vocal group’
Vocal Group Esperanto bestaat uit twaalf
zingende vrouwen die de muzikale omlijsting
verzorgen op bruiloften, partijen en bedrijfsevenementen. Ze repeteren iedere
dinsdagavond in Bussum (NL).
www.vocalgroupesperanto.nl
een wereldvereniging
De Wereld-Esperantovereniging (Esperanto:
Universala Esperanto-Asocio, UEA) is de
grootste
internationale
organisatie
van
Esperantosprekers die zich inzet voor de
verspreiding van de internationale taal
Esperanto en meer rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid op het vlak van talen in de
wereld.
Het hoofdkantoor van UEA is gevestigd in
Rotterdam (NL). www.uea.org
een woonblok
Esperanto, gebouwd rond een open binnenplaats met eigen parkeerplaatsen, ligt
middenin het Energiekwartier, direct aan het Esperantoplein in ‘s-Gravenhage (NL).
Esperanto biedt 38 koopwoningen en appartementen.
www.tinyurl.com/woonblok-Esperanto

145
http://lffs.eu/?q=article/le-souhait-de-lesperanto-wemmel-p2-du-brabant-wallonbruxelles-capitale-exhauss%C3%A9
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Esperanto ontdekken
Algemeen
•
•
•

Esperanto startpagina http://esperanto.start.be
Esperanto Nederland www.esperanto-nederland.nl
Vlaamse Esperantobond www.esperanto.be

Brochures
•
•
•
•

Ontdek het Esperanto www.tinyurl.com/ontdek-eo
Van taalproject tot levende taal www.tinyurl.com/taalproject
De tweede taal voor iedereen www.tinyurl.com/tweedetaal-eo
Esperanto zo op zak www.tinyurl.com/EO-zoopzak

YouTube
•
•
•

Esperanto estas www.tinyurl.com/eo-estas (met NL ondertiteling)
29 muziekvideo’s in het Esperanto www.tinyurl.com/muziek-eo
Learn Esperanto first: Tim Morley at TEDx www.tinyurl.com/esperanto-first

Esperanto leren
Met een leraar
•
•

Esperantocursus in Antwerpen, Brussel, Brugge en Leuven
Studieweekend Esperanto Nederland – www.esperanto-nederland.nl

Via internet
•
•
•
•

minicursus Esperanto www.tinyurl.com/minicursus-eo
Lernu www.lernu.net/nl
Kurso de Esperanto www.ikurso.net
Duolingo www.duolingo.com

Esperanto gebruiken
Boeken, strips, muziek, enz.
•
•

Asterix, Suske en Wiske en Kuifje; ze bestaan ook in het Esperanto!
Online bestellen kan bij de Vlaamse Esperantobond via www.retbutiko.net

Reizen en mensen ontmoeten
•
•
•
•
•
•
•

Lokale Esperantoclubs
App Amikumu www.amikumu.com/nl
Esperantoscouts Verdaj Skoltoj www.verdajskoltoj.net
Belgische bijeenkomst PEKO www.verdajskoltoj.net/peko
Open dag van de Wereld Esperantobond in Rotterdam (2x per jaar)
Pasporta Servo www.pasportaservo.org
Overzicht bijeenkomsten wereldwijd www.eventoj.hu/kalendaro.htm
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