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Beste mensen, 
Aan het einde van dit roerige jaar lijkt een korte terugblik op 2011 erg zinvol. Zoals reeds 

eerder gemeld heeft het bestuur in de eerste maanden van dit jaar een forse verandering 

ondergaan in haar samenstelling als het gevolg van het aftreden van twee bestuursleden. 

Ad interim zijn Edward Lehmann en Rob Sipkens als bestuurslid toegetreden en John de 

Lizer als adviseur. Het nieuwe bestuur heeft niet echt gekozen voor nieuwe doelstellingen. De 

inspanningen zijn vooral gericht geweest op het oplossen van de bestuurlijke crisis, het zo 

goed mogelijk uitvoeren van het Jaarplan, het waarborgen van de continuïteit van de 

zoekacties en het samen met de kandidaten voorbereiden van de Japanreis. Voor de laatste 

twee onderwerpen was het belangrijk en noodzakelijk dat er een samenwerking met JIN tot 

stand werd gebracht. Gedurende 2011 is er in onderling overleg met het nieuwe JIN-bestuur 

veel geïnvesteerd in het afstemmen en opbouwen van gezamenlijke acties. Niet alleen heeft 

dit geleid tot een goede verstandhouding maar vooral ook veel goodwill gekweekt bij onze 

Japanse relaties en vrienden. Wederzijds is er ook een uitdrukkelijke intentie uitgesproken om 

de samenwerking in 2012 te verstevigen respectievelijk uit te bouwen. 

 

Mike Gill is mantelzorger van zijn moeder. Hij  heeft vanwege intensieve zorgtaken ervoor 

gekozen om zijn bestuurlijke functie per 1 januari 2012 neer te leggen. Hij blijft wel aan als 

Sakura  vertegenwoordiger bij het Indisch Platform en als contactpersoon naar de Japanse 

Ambassade. Ook Yoko heeft het drukker gekregen met allerlei andere activiteiten en 

beëindigt haar verbindingsfunctie met dhr Uchiyama. Aangezien dhr Uchiyama zijn laatste 2 

open dossiers min of meer heeft afgerond, kan overdracht van andere dossiers naar het nieuwe 

zoekkanaal (ISS Japan) worden voorbereid. Begin 2012 willen wij hiervoor een 

themabijeenkomst organiseren. 

 

10 september heeft Sakura deelgenomen aan de Multicultureledag - Open Monumentendag 

Spijkenisse. Joke Stephan en Claudine Meijer zorgden voor een kraampje met informatie 

materiaal, origami, boeken enz.  

 

17 september Benefietdag “Drenthe ontmoet Japan” voor de tsunami slachtoffers in 

Kamaishi.  

Het was een prachtige dag in Ruinen en op het terrein van bungalowpark Lanka. Dankzij een 

geweldige samenwerking met  Japanse kunstenaars, vrienden, verschillende Japanse scholen 

en bedrijven is de benefietdag georganiseerd door familie Lehmann een succes geworden. In 

de komende Sakura Bulletin kunt u meer hierover lezen.   

      

 25 september vierde JIN haar 20 jarig jubileum JIN in Lunteren. 

Het dagelijks bestuur van Sakura was aanwezig, dhr en mw Yoshioka en Emiko Kannan die 

voorlopig in Japan woont om haar hoogbejaarde moeder te verplegen. Als kado hebben we 10 

exemplaren Kinderen op kousenvoeten geschonken.  
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http://www.yoshie.bz/sampl/flower/sakura/sakura010.html


8 Oktober Dialoog Nederland-Japan-Indonesië in Voorburg. 

Er waren 80 tot 100 bezoekers waar onder een aantal Nederlandse en Japanse studenten uit 

Leiden. Voor het eerst waren ook enkele Indonesiers aanwezig zoals dhr en mw  Isa  en twee 

dames van een Indonesische vereniging in Nederland. Sprekers waren dhr Felix Bakker (ex 

Burma-Thailand krijgsgevangene) en mevr. Joty ter Kulve. Kaori Maekawa presenteerde een 

interview met dhr Morohoshi, Japanse verpleger aan de Burma-Thailand railway.  

Speciale gast was Takemi Wada uit Kamaishi, haar verhaal over haar dood gevonden vader en 

nog steeds vermiste moeder was zeer ontroerend. Zij was een maand te gast (om bij te komen) 

bij familie Lehmann 

 

Japanreis 10 – 19 oktober  

Na een gedegen voorbereiding onder de begeleiding van Nan Gerressen, Yoko Huijs, Jan 

Pellegrino, Mike Gill, John de Lizer en Rob Sipkens was het dan zover. Op 10 oktober 

werden de reizigers op Schiphol uitgezwaaid door hun familie leden, ambassade mensen en 

bestuursleden. Spannend voor Hedy en Roshi (JIN) die vlak voor hun vertrek bericht hadden 

ontvangen van dhr Uchiyama dat hun Japanse familie was gevonden. Alle reisverslagen 

hopen wij u in de volgende Sakura Bulletin te presenteren. 

 

5 November - Evaluatie Japanreis en Themadag “De schaamte voorbij” te Spijkenisse 

In het eerste deel van de dag , de evaluatie vertelden Hedy Turpin en Frans Havermans over 

hun ervaringen in Japan. Beiden waren zeer ge-emotioneerd maar Frans kon zo op zijn eigen 

manier zijn lotgenoten toch ook nog aan het lachen brengen.  

Inleider van de thema “De schaamte voorbij” was Simon Buschman van Stichting 

Verwantschapsvragen. Er zijn door hem voorgesprekken gehouden met Mary Dehne, Harry 

Hall en Joyce Komdeur. In een ontspannen sfeer kwamen verschillende mensen uit hun 

schulp gekropen en durfden zij hun mening, ervaringen te vertellen.  

Over een vervolg wordt binnenkort door het bestuur met Simon Buschman  overlegd. 

Wilt u meer weten over Simon Busschman : 
06.10075876 
simonbuschman@planet.nl 
www.verwantschapsvragen.nl 
www.verzwegenverhalen.nl 
www.simonbuschman.nl 

 

 

JIN Herfstdag  11 december. Rob Sipkens heeft het  Sakura-bestuur vertegenwoordigd 

 

 

Wist u dat … 

- De Sakura Kerst-Nieuwjaarskaart ontworpen is door Frans Havermans en dat hij nu weer 

druk bezig is met het ontwerp van de omslag voor de nieuwe Sakura bulletin ? 

Bedankt voor de  reacties en complimenten die we hebben ontvangen. 

- Joke Stephan en Claudine een 3 daagse cursus “opzetten van een Beleidsplan” hebben  

gevolgd. (in samenwerking met FSS -Federatie Spijkenisse Samen)  

- Op zaterdag 4 februari 2012 viert FSS haar Jaarfeest in De Akkers, Spijkenisse. Sakura is 

uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen is van harte welkom.  

- op 23 januari 2012 start het jaar van de Draak, het moet een goed jaar worden, zeker voor 

Sakura ... we starten op zondag 15 januari 2012 met een gezamenlijke  

Nieuwjaarsreceptie JIN-Sakura in De Bilt. De uitnodiging vindt u op pag. 4    
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Uitgaan tips  

Tentoonstelling: Broken earth - Gebroken Aarde – Japanse keramiek uit het getroffen dorp 

Mashiko 

10 dec – 11 maart 2012,  Kasteellaan 8 5932 AG Venlo (Tegelen) 

www.tiendschuur.net 

 

 

Tentoonstelling: Maanlicht, mysterie en schoonheid 

In het Leidse Japans museum Sieboldhuis zijn tot 4 maart 2012 topstukken van de Japanse 

prentkunstenaar Tsukioka Yoshitoshi te zien.  

http://www.nujij.nl/algemeen/romantische-japanse-maanprenten-van-

yoshitoshi.14895708.lynkx#axzz1ghImfvHk 

www.yoshitoshi.net  

 

 

Tentoonstelling Shadowperformers.enter-office.net 

Gallerie de Expeditie, Leliegracht 47, 1016 GT Amsterdam 

Voor meer info www.miyukiokuyama.com 

 

 

 

Nederlands-Indisch 

 

De geschiedenisboeken van Lou de Jong zijn gedigitaliseerd, u kunt ze downloaden. 

Deel 11/12 gaan over Indië : www.niod.knaw.nl/koninkrijk 

 

 

Stichting Indisch Erfgoed en Klein Bronbeek organiseren samen 4 thema-zondagen.  

2
e 
themadag  15 jan.  2012   De VOC in Oost Indië 

3
e
 themadag 19 febr. 2012  De koloniale macht in Nederlands-Indië  

4
e
 themadag 18 maart 2012 Soerabaja 

www.bronbeek.nl of www.indischerfgoed.nl  of info@indischerfgoed.nl 
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                                                             UITNODIGING 

 

Beste mensen, 

 

Namens het bestuur van Vereniging JIN (Japans Indische Nakomelingen) en  

Stichting Sakura nodigen wij u uit voor een gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie. 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we nader met elkaar kennismaken en  

van gedachten en ervaringen wisselen.  

 

Beide nieuwe besturen hebben  afgelopen maanden hard  gewerkt om dit te kunnen realiseren. 

We hopen daarom dat we u op die dag mogen verwelkomen. 

 

De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden in: 

 

Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte – Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt 

 

Datum: 15 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve wanneer u extra consumptie wilt gebruiken naast 

de wat u namens beide besturen zal worden aangeboden. 

 

Wanneer u aanwezig wilt zijn, gelieve dit zo spoedig als mogelijk door te geven aan 

Claudine Meijer    (cem-sakura@planet.nl -  tel. 0181-697663), 

Edward Lehmann (lanka@worldonline.nl  - tel. 0528-241321),  

ten behoeve van de catering. 

 

 

 

Namens het bestuur van 

JIN/Sakura 

Silfraire Delhaye     en   Rob Sipkens  
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