Muchas gracias, es un gran honor.

Koran dankon, estas granda honoro.

Bonan posttagmezon al vi ĉiuj!

Bonan posttagmezon al vi ĉiuj!

Rest assured that I won’t speak to you in Esperanto,
as it is unfortunately not yet recognized among the
official languages of UNESCO. I am human first and
secondly a humble citizen of this planet. Yes, we are
delegates of the “International League of Esperantospeaking teachers”, ILEI.

Estu certa, ke mi ne parolos al vi en Esperanto, ĉar ĝi
bedaŭrinde ankoraŭ ne estas agnoskita inter la
oficialaj lingvoj de UNESKO. Mi estas homo unue kaj
due humila civitano de ĉi tiu planedo. Jes, ni estas
delegitoj de la “Internacia Ligo de Esperantistaj
instruistoj”, ILEI.

We are very close to UNESCO’s goals for lifelong
sustainable education. Esperanto is an international
auxiliary language. We promote international
understanding and peace WORLD WIDE, respecting
cultural and linguistic diversity. We very much
sympathize with the goal of “Green Education.”

Ni estas tre proksimaj al la celoj de UNESKO por
dumviva daŭripova edukado. Esperanto estas
internacia helplingvo. Ni subtenas internacian
komprenon kaj pacon TUTMONDE, respektante
kulturan kaj lingvan diversecon. Ni tre simpatias kun la
celo de "Verda Edukado".

En fait, en 2005 à Dalian en Chine est née l’idée de
sauver la planète avec

Fakte, en 2005 en Dalian, Ĉinio, naskiĝis la ideo savi
la planedon

Kung-Fu Kunikleto, petit lapin en Espéranto. Une série
d'animation en 3D et 4K, suivie par des livres bilingues
pour une éducation à partir du premier âge, pour les
adolescents, les parents et pour les profs! Notre
auteur, le réalisateur Miguel Herberg, de nationalité
espagnole, a déjà écrit les 52 premiers scripts et
épisodes qui couvrent tous les buts ODD (Objectifs de
développement durable). Les modèles 3Ds principaux
furent créés par Marisol Caldito, qui malheureusement
nous a quittés il y a quelques années.

“Kungfua Kunikleto” estas la Esperanta nomo.
Animacia serio en 3D kaj 4K, sekvata de dulingvaj
libroj por edukado ekde infanaĝo, por adoleskantoj,
gepatroj kaj instruistoj! Nia aŭtoro, reĝisoro Miguel
Herberg, hispana civitano, jam verkis la unuajn 52
filmverkojn kaj epizodojn, kiuj kovras ĉiujn celojn de
Daŭripova Evoluo. La ĉefaj 3D-modeloj estis kreitaj
fare de Marisol Caldito, kiu bedaŭrinde forpasis antaŭ
kelkaj jaroj.

Nous sommes heureux d'avoir une liste d'appuis
moraux de centaines de personnes: personnalités,
artistes, scientifiques, politiciens et, entre eux, Renzo
Rossellini. Nous avons besoin de l'appui moral officiel
de l'UNESCO, dans l'espérance de pouvoir unir les
gouvernements pour une coproduction, vu que les
nations sont déjà unies
Muchisimas gracias a todos los traductores y espero
no haberles confundido. Que sepan que hablo 9
idiomas, pero teniendo en cuenta el precio por cada
palabra traducida, sería para ustedes tener que pedir
un aumento.
Viva la educación!
Kore dankon kaj ĝis la!

Ni ĝojas havi liston de centoj da moralaj subtenantoj:
famuloj, artistoj, sciencistoj, politikistoj kaj, inter ili,
Renzo Rossellini. Ni bezonas la oficialan moralan
subtenon de UNESKO, kun la espero povi unuigi
registarojn por kunproduktado, ĉar nacioj jam estas
unuigitaj.
Koran dankon al ĉiuj tradukistoj kaj mi esperas, ke mi
ne konfuzigis vin. Vi devas scii, ke mi parolas 9
lingvojn, sed konsiderante la prezon por ĉiu tradukita
vorto, vi devus nepre peti salajran altigon.
Vivu edukado!
Kore dankon kaj ĝis la!

