
Stichting Sakura  - Snelbrief 1 maart 2015. 

 

20 jarige jubileum Sakura 21 maart 2015. 

Het team is volop bezig met de voorbereiding van het feest. 

Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen, per post of per email en zijn er aardig wat 

aanmeldingen binnengekomen. 

We willen hierbij nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is, partners, kinderen,  

familieleden en vrienden. Zijn er vragen, stel ze gerust per email of per telefoon. 

 

S.O.O (www.s-o-o.nl) 

Op 20 februari hebben het S.O.O en Sakura bestuur een overleg gehad in Utrecht. 

Er is veel werk verzet door de dames en de advocaat dhr Hiroyuki Kawai. 

Voor een paar Sakura leden is het een spannende tijd; familie registers zijn opgevraagd en 

de eerste brieven aan hun verstuurd. Nu afwachten hoe zij reageren. 

Bij gebrek aan tijd is een 2
e
 ontmoeting met SOO gepland op: 5 maart in Westervoort (13.00) 

De betrokken Sakura leden hebben inmiddels van Rob Sipkens (contactpersoon) een bericht 

ontvangen.   

 

 

Andere activiteiten en uitgaan tips: 

 

8 maart, Indië lezing Mijn herinnering-jouw verhaal (Amsterdam) 

Voor meer informatie,aanmeldform. www.indischherinneringscentrum.nl 

 

Zaterdag,14 maart (12.00 – 15.30) Informatiedag Samen in Nissewaard. 

In de Boekenberg (bibliotheek van Spijkenisse) samenwerking Stichting Kota Paku, Stichting 

Sakura en Federatie Spijkenisse Samen. 

Vertoning van de film Opgevangen in andijvielucht (van Griselda Molemans) voorafgegaan 

door Indisch-Molukse liedjes gezongen door het ROW (Rumah Oost-West) koor. De film 

duurt slechts 55 minuten (auditorium van de bieb) 

Toegang gratis.  

 

Zondag 22 maart Documentaire “HAFU” (Japans voor Half-bloed) 

Bibliotheek Wageningen 13:45 – 17:30  

Zie bijlage. 

 

11 april Cherry Blossom festival in Sakura park Amstelveen. Nader bericht volgt.  

 

24 mei Japanmarkt Leiden  

 

5 september 18e Dialoog Conferentie (Nederland-Japan-Indonesië) in Voorburg 

Zie bijlage. 

www.dialoognji.org 

dialoguenji@gmail.com  

 

Tentoonstelling “Zijden pracht. Kimono’s uit de Kubota collectie” 

(6 maart – 31 mei) Leiden. 

http://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen 
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Tentoonstelling Geisha (10 okt.2014 – 6 april 2015) (Leiden) 

 http://geisha.volkenkunde.nl/start/  

 

Yamato drummers (tenko) 

De Yamato drummers zijn in mei 2015 weer in Nederland ! 

http://avo-blog.nl/2014/10/20/yamato-2015/  

 

 

Sakura heeft een (gesloten) Facebook groep pagina ! Aanmelden a.u.b. 

Kijk ook geregeld op onze website: www.stichting-sakura.nl 

 

Vergeet niet, indien u verhuisd of een ander email-adres heeft dit aan ons door te geven. 

Bij voorbaat dank,  

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Edward Lehman tel.0528-241321 email lehma90@gmail.com 

Claudine Meijer tel.01881-620005 email cem-sakura@planet.nl 
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