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Mededelingen bestuur 
 

Wij, Edward en Claudine, vormen op dit moment de enige twee 

bestuursleden en dat is voor het regelen van alle (gewenste) 

activiteiten onvoldoende. Daarom zijn er al personen die het bestuur 

ondersteunen, maar er wordt om nog meer hulp gevraagd (zie hierna). 

 

De geplande bijeenkomst op 12 april te Didam hebben we verschoven 

naar 10 mei. De reden was dat we pas onlangs een uitnodiging 

ontvingen van de Japanse Ambassade voor het jaarlijkse 

Cherryblossom Festival in het park van Amstelveen.  

Zie daarvoor website. 

  

Een aantal van jullie zal ook tegen deze tijd een ontmoeting hebben 

met mrs Okubo van Asahi Shinbun hoofdkantoor Tokyo.  

Een tip van Jan Pellegrino: schrijf je verhaal op zodat je een 

gedachten-steun hebt bij het interview. 

 

Op FACEBOOK (https://www.facebook.com/stichting.sakura?), alleen 

voor leden, kunnen onderlinge contacten onderhouden worden. Plaats 

daarop bijvoorbeeld een verhaal over jezelf, foto's, uitgaan tips, 

vragen enz. 

 

Mensen lees alsjeblieft regelmatig de website, zo blijf je op de 

hoogte van de activiteiten. 

 

Op 2 maart j.l. hebben een aantal mensen kennisgemaakt met Juul 

Kalfsbeek. Lees het boek “Liefde als ruwe diamant” van Henk 

Harcksen (zie ook bij “boeken” op website). 

 

We hebben nu ook een lotgenoot in Yogjakarta, Indonesië. Hij 

heet Rossi Sanusi, heeft een Japanse vader en Indische moeder. 

Molly zal hem deze dagen in Yogja ontmoeten. 

 

Op 18 maart j.l zijn Fred, Jan en Claudine wederom in het Nationaal 

Archief in Den Haag geweest. Interessant dossier gevonden. Hanna 

en Claudine gaan er binnenkort weer naar toe. 
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Ondersteuning bestuur 
 

Op dit moment wordt het bestuur al ondersteund door Jan Pellegrino, 

John de Lizer, Rob Sipkens, Mike Gill, Molly en Albert Lemmen. In 

deze en volgende nieuwsbrieven stellen zij zich aan ons voor en 

zeggen iets over hun ondersteuning. 

 

Op onderstaande gebieden wordt nog naar ondersteuning gezocht: 

1 Sponsorwerving. 

2 Samenwerking Sakura-Jin nieuwe vorm geven en voorbereiding 

gezamenlijke sessie in september. 

3 Nieuwe regio (west?) opstarten, rekening houdend met jaarlijks wel 

een landelijke bijeenkomst en BBQ. 

4 Tweede generatie er (meer) bij betrekken, bij voorkeur via 

samenwerking van beide generaties. 

 

Misschien wilt u ook wel iets voor Sakura doen? 

Zo ja, neem dan contact op met Edward of Claudine: zij kunnen je 

meer over die taak vertellen. 

Op 10 mei zullen we in Didam deze vraag nog eens aan de aanwezigen 

stellen: er misschien toch even over nadenken? 

 

De ondersteuners stellen zich voor 

Hieronder stellen de eerste 2 “ondersteuners” van het bestuur zich 

aan u voor: 

Jan Pellegrino, adviseur. 

Als adviseur heb ik geen vast omlijnde taken, maar pak aan en help bij 

zaken die binnen mijn mogelijkheden liggen. Aanvankelijk heb ik 

vooral het vertegenwoordigen van Sakura bij instellingen zoals Icodo, 

KJBB, VWS, enz. gedaan. Ik help het bestuur door mee na te denken 

over beleid en specifieke problemen. Door mijn technische 

achtergrond, zorg ik ook vaak voor geluid en beeld bij bijeenkomsten. 

Een belangrijke taak, vind ik, is het helpen bij zoeken van vaders of 

familie. Daarvoor heb ik het boekje 'Kinderen op Kousenvoeten' 

geschreven en assisteer bij het bezoeken van archieven. Zelf heb ik 

mijn familie in Korea gevonden en daarmee een heel goed contact. 

Iets wat ik iedereen bij Sakura van harte gun. Heb je vragen, 

benader me gerust bijvoorbeeld per e-mail 

(j.a.pellegrino@onsneteindhoven.nl). 

 

Albert Lemmen 

Via Joyce Komdeur ben ik bij de Stichting Sakura betrokken geraakt. 

Daarbij kwam enige tijd gelden aan het licht dat we een website 

hadden, die echter niet meer werd bijgehouden. Omdat dit een hobby 

van me is heb ik aangeboden een nieuwe website op te zetten, die nu 

al enige tijd “in de lucht” is en het communicatiekanaal richting leden 

is/moet zijn. Daarnaast is echter gekozen om de nieuwsbrieven per 
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mail ook aan te houden, al zal vaak een verwijzing naar de website zijn 

opgenomen. De nieuwsbieven zijn ook enigszins door mij aangepast. 

Ik ben dus namens het bestuur de beheerder van de website en ook 

een klein beetje redacteur terwijl Claudine voor mij de 

hoofdredacteur is. Er is met Claudine afgesproken dat leden die geen 

mail of internet hebben de nieuwsbrieven per post opgestuurd 

krijgen. Dus voor technische zaken mbt website, mail kun je bij mij 

terecht (info@stichting-sakura.nl). 

 

 

Samenwerking JIN 
 

We ontvingen in februari een mail van Hideko (JIN) met de volgende 

strekking:  

Eind oktober 2013 kwam de teleurstellende mededeling van Edward 

en Jan dat er geen commitment van Sakura komt voor een bundeling 

van krachten in 1 organisatie.  

Met het bericht kwam ook één van onze suggesties in het eerste 

overleg in juni van vorig jaar (namelijk komen tot 1 gezamenlijke 

website) in de lucht te hangen.  

Het JIN bestuur heeft daarom gemeend de eigen site nieuw leven in 

te moeten blazen: via Sakura weblinks kan men de site vinden.  

Zoals afgesproken blijven wij in elk geval samenwerken wat betreft 

de Japanreizen (Ambassade), zoekacties/SOO en PR (zoals 

bijvoorbeeld het melden van elkaars bestaan). 

 

Aanvulling van het Sakura-bestuur: 

Het was ook de bedoeling om op 12 april een gezamenlijke sessie te 

houden die echter door bovenstaande vervalt. Sakura zou dan wel 

bijeenkomen in Didam, maar dat is ondertussen ook gewijzigd (zie 

agenda). 

Toch willen we wel eens per jaar met JIN een gezamenlijke sessie 

houden, de eerste in september 2014: blijf daarvoor de agenda 

volgen. 

 

Agenda 

12 april: Cherry Blossom Festival: lees verder op website voor 

nadere informatie 

10 mei 2014: themabijeenkomst in Didam, voorlopige agenda: 

12:30 Inloop/ontvangst gasten 

12.45 Opening-voorwoord Edward Lehmann 

13.00 - 13.30 1e deel film “Het schuldgevoel dat je bestaat” 

13.30 - 13.45 Pauze - koffie-snack  

13.45 - 14.15 2e deel film 

14.15 - 14.30 napraten a.d.h.v. de film 

14.30 - 14.45 pauze (loterij verkoop) 
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14.45 - 15.15 Informatie bestuur/versterking en activiteiten 

15.15 - 15.30 S.O.O / archieven  

15.30 - 16.00 muziek- loterijtrekking 

16.00 - 17.00 eten 

5 juli 2014: jaarlijkse BBQ in Epe, dus houdt die datum vrij! 

 


