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Historio de la Esperanto-ejo VODNIKOVA 9
Kroata Esperanto-Ligo aĉetis la ejon en la 

jaro 2003 por 108.000 eŭroj. La ejo ampleksas 
la 3-ĉambran loĝejon kun la kuirejo, banejo kaj 
balkono kun la surfaco de 83 m2. La ejo troviĝas 
en la luksa parto de la urbocentro, najbare de la 
prestiĝa hotelo Westin, proksime de la zagreba 
Botanika ĝardeno kun Ministerio pri kulturo ĉe la 
plej proksima angulo.

La aĉeto estis ebla pro la profito de la Universala 
Kongreso de Esperanto el la jaro 2001 kaj pro multaj 
kreditoj de instancoj kaj inidviduoj. Ni enloĝiĝis en 
novembro 2018. La membroj kaj amikoj repagadis 
niajn kreditojn dum 15 jaroj per 930 pagoj.

La aĉeto estis ebla pro la financaj kapabloj de la 
tiama vicprezidanto de KEL Vjekoslav Morankić 
kaj persista laboro de la sekretariino Spomenka 
Štimec.

La plej grava faktoro kiu ebligis la aĉeton estis 
Esperanto Societo Rijeka - la garantiulo por la 
granda kredito de Raiffeisen-banko (kiu kreditis per 
50.500 eŭroj.) Dum la lastaj 15 jaroj esperantistoj 
de Rijeka ofte kaj diversmaniere finance helpis por 
ke KEL sukcesu repagi la kreditojn.

La plej grava individuo kiu kreditis nin per 
45.000 eŭroj estis Nedeljko Korasić.

Multe kontribuis al la repagado de la kredito 
vendo de la ejo de KEL en Velika Gorica, kiun 
KEL aĉetis per la mono de Kroata Loterio en la 
epoko de Jugoslavio (30.000 eŭroj).

La malavaran donacon de 5.000 eŭroj dispo-
nigis en 2014 nia nun forpasinta membro Blanka 
Pavlović-Devčić. Multe helpis la heredaĵo de niaj 
forpasintaj membroj Mira Matanović-Manner kaj 
ŝia edzo Mirko Mamužić-Manner (5.300 eŭroj) el 
la jaro 2015.

La membro kiu preferas resti anonima en la 
jaro 2017 donacis 6.666 eŭrojn memore al la kroata 
esperantistino, poetino kaj leksikografino Lucija 
Borčić.

Pluraj membroj kiuj kontribuis al Vodnikova 9 
preferis resti anonimaj.

Dum la pasintaj 15 jaroj ni plurfoje devis 
renovigi la ejon. La renovigadon financis multaj 
membroj kredite, plej multe Davor Klobučar kaj 
Anto Mlinar.

En la jaro 2018 KEL organizis kompletan 
renovigon de unu triono de la loĝejo. La konstru-

laborojn per valoraj donacoj financis niaj membroj 
Davor Klobučar, Anto Mlinar, Damir Mikuličić. 
Zlata Nanić, Ankica Jagnjić kaj Nikola Rašić 
pruntedonis la monon por la renovigo. Esperanto 
Societo Rijeka donacis al KEL 2500 eŭrojn. Multe 
helpis Esperanto-Societo „Trixini“.

Ni repagis preskaŭ ĉiujn kreditojn pri la aĉeto 
de la ejo. En decembro de la jaro 2018 ni ankoraŭ 
havas la jenajn ŝuldojn:

- al Esperanto-Societo „Trixini“ Hrašćina 
2.509,42 eŭrojn.

- ni devos redoni entute 2.000 pruntitajn eŭrojn 
al niaj membroj.

En decembro la renovigaj konstrulaboroj fini-
ĝis. La turisma ejo Espera estas bele ekipita. Ni 
atendas dokumentojn pri la turisma registriĝo de 
la ejo. Ni devas pagi la fakturojn de la ekipado de 
la ejo. Ni enloĝiĝas iom post iom en du oficejajn 
ĉambrojn por nia estonta societa vivo.

Deko da membroj ĉiumonate helpas 
per siaj enpagoj al Kroata Esperanto-Ligo 
HR61248400811008817, modelo 00 . En la rubriko 
„poziv na broj“ bv. aldoni la poŝtelefonan numeron.

Vodnikova 9 funkcias kiel zagreba Esperantejo.
Dankon al ĉiuj kiuj dum 15 jaroj subtenis la 

ejon en Vodnikova 9!
             S.Š.
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