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Bestuursmededelingen 
 
Gevolgen aftreden Rob Sipkens 
Rob heeft vorig jaar reeds aangegeven te stoppen als voorzitter en heeft 
dat nu ook daadwerkelijk gedaan. Rob blijft in het belang van de 
continuïteit wel contactpersoon m.b.t. de Japanreizen met de Japanse 
Ambassade en in het kader van de zoekacties met de dames van S.O.O. 
Daarmee wordt Rob naast Jan Pellegrino en John de Lizer onze derde 
adviseur. 
Claudine en Edward zullen gezamenlijk het voorzitterschap vervullen: het 
secretariaat blijft bij Claudine en Edward blijft ook penningmeester. 
 
Verlichting bestuurstaken 
Het verzoek aan leden om het bestuur te komen versterken heeft tot nu 
toe niets opgeleverd, waardoor besloten is leden te vragen (deel)taken 
op zich te nemen om zo het bestuur te ontlasten. Natuurlijk doen de 
adviseurs dat al, maar er blijven nog wel wat taken over. Daarom zullen 
Claudine en Edward leden blijven benaderen met de vraag of zij niet iets 
voor Sakura willen doen. Als dat lukt creëren we een groter draagvlak 
binnen Sakura. 
Wellicht is het ook een goede vorm van inwerken, waardoor later 
mogelijk een stap gemaakt kan worden naar een bestuursfunctie. 
Leden die wel wat tijd hebben om te helpen: meldt u aan 
(info@stichting-sakura.nl) ! 
 
Nieuwe leden/lotgenoten  
Onlangs hebben Juul Kalfsbeek en Wilma Nederjans zich aangemeld bij 
Sakura; op de eerstvolgende themabijeenkomst kunnen we nader kennis 
met hen maken. Ook nieuw is Rossi Sanusi, maar deze woont in 
Indonesië. Sympathisanten als Ingrid Verhoeven en haar zus Shirley en 
Noriko Kamii moeten we ook niet vergeten te betrekken bij onze 
Stichting. 
 
 
Themabijeenkomst 
Thema bijeenkomst op 12 april 2014 te Didam. Thema en tijdstip zal tijdig 
bekend gemaakt worden. 
 
Samenwerking met JIN 
Claudine en Edward hebben besloten om prioriteiten te leggen bij het 
intensiveren van de onderlinge contacten binnen Sakura zelf. 
De samenwerking met JIN op de punten van de Japanreizen en de 
zoekacties via S.O.O. blijft wel overeind. 
Later in het jaar hopen we tot goede afspraken te kunnen komen, die 
leiden naar een betere samenwerking met JIN op meerdere 
gemeenschappelijke terreinen. 
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Subsidiekranen dreigen dichtgedraaid te worden 
zodat de andere inkomsten van belang zijn om het 
werk te kunnen blijven doen. Belangrijk blijft de 
jaarlijkse donatie van lotgenoten, maar helaas wordt 
dat de laatste tijd nog wel eens vergeten. Daarom 
hierbij het verzoek om tenminste  € 35- over te 
maken naar rekening NL20 RABO 0315 4938 44. 
Gezien de noodzaak van deze financiële ondersteuning zal binnenkort 
(voor de vergeetachtigen onder ons) een verzoek per post gestuurd 
worden.  
 
Website 
De website is aangepast op deze informatie en de nieuwsbrief is ook op 
de website (www.stichting-sakura.nl) te lezen. Er staan ongelooflijk 
veel verwijzingen naar andere websites, die informatie geven over alles 
wat betrekking heeft op onze doelstelling: nakomelingen van Japanse 
vaders en Indische (of Hollandse) moeders helpen in hun zoektocht. 
Misschien toch maar weer eens kijken? 
Er is onlangs een nieuwe website opgeleverd die weer goed aansluit op 
de huidige technische ontwikkelingen. De layout/indeling is enigszins 
anders, maar de inhoud blijft onveranderd. Ga eens kijken en reageer op 
geplaatste artikelen…….. 
 
Agenda 
maart 2014: Dadada- Dan Tenko, een Japanse slagwerkgroep tourt 
weer door Nederland met de voorstelling Flying Bachi . Heeft u interesse 
om een voorstelling te bezoeken kijk dan 
op www.tenko.nl/speellijst.htm 
 
7 maart 2014: boekenbal in de Boekenberg (bibliotheek Spijkenisse). 
Lezing en nog veel meer. In samenwerking met stichting Kota Paku 
en Federatie Spijkenisse Samen. 

 

8 maart 2014: Conferentie 'Eén WO II' in De Eenhoorn te Amersfoort. Wij 

nodigen u graag uit, en als dat aan de orde is met enkele 

vertegenwoordigers van uw organisatie, hieraan (gratis) deel te nemen. 

U kunt zich digitaal aanmelden via de website: 

www.cogis.nl/conferentie1WO2 

Op deze website treft u alle relevante informatie aan over de conferentie, 

zoals het programma, de sprekers, de werkgroepen en het 

inschrijfformulier. 

NB: voor hen die zich niet digitaal kunnen aanmelden: geef dit door aan 
Claudine Meijer. 

 

8 maart 2014: Indië-lezing 2014 met als thema "Vertellen is herinneren is 

ontdekken". De Indië-Lezing vindt op zaterdag 8 maart, van 14.00 uur tot 

17.00 uur in het Theater van 't Woord van de centrale Openbare 

Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam 

plaats en is toegankelijk voor iedereen die zich -vooraf- heeft aangemeld 

via Indielezing@gmail.com 

 

12 april 2014: themabijeenkomst Didam: informatie volgt. 

 

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