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Overzicht activiteiten 2015 
 
 
 Beste mensen, het jaar 2015 is op een maand na alweer verleden tijd.  
 
De tijd gaat snel, een waarheid als een koe, maar bij een ieder van ons is weer 
veel gebeurd.  
Gelukkig veel leuke, fijne gebeurtenissen, maar ook minder leuke en zelfs 
verdrietige zaken.  
Het is onvermijdelijk in dit leven waarin de tijd vliegt en velen van ons de grens 
van het 70ste geboortejaar overschrijden.  
Door alles wat ons bezig houdt is er ook weinig tijd om elkaar te ontmoeten en 
onze band stevig te houden.  
Zo hier en daar zijn er persoonlijke contacten én natuurlijk is er Facebook!  
Onze onvolprezen Claudine heeft een aantal zaken op een rijtje gezet van 
activiteiten die binnen Sakura hebben plaatsgevonden en het vermelden waard 
zijn.  
 
17 januari 2015 10 jarig bestaan van Federatie Spijkenisse Samen ( FSS) 
www.spijkenissesamen.nl. Dit is een samenwerkingsorgaan van de gemeente 
Spijkenisse, waarin vertegenwoordigd diverse culturen en waarvan wij dankzij de 
activiteiten van Claudine, jaarlijks een subsidie ontvangen. De laatste jaren wordt 
zij door Joke daarbij ondersteund.  
 
22 januari 2015 Nieuwjaarsbijeenkomst in Didam.  
Belangrijkste zakelijk punt hier : overleg met JIN om te komen tot Samenwerking/ 
Een-wording. Hierbij werd verteld dat helaas, na diverse besprekingen, wij geen 
bevredigende gevoel daarvan hebben overgehouden en de gesprekken met JIN 
hebben gestaakt.  
Verschillende lotgenoten vonden dat onbevredigend en die zijn uitgenodigd om 
daarover van gedachten te wisselen. Tevens werd opnieuw een oproep gedaan 
om je op te geven voor een bestuursfunctie. Het bestuur bestaat momenteel uit 
een secretaris Claudine en penningmeester Edward, die ook zo nu en dan als 
gelegenheidsvoorzitter optreedt.  
Kandidaten dus nog steeds welkom!  
 
20 februari 2015 Bijeenkomst met SOO in Utrecht. www.s-o-o.nl  
Rob, in de functie van adviseur, onderhoudt de contacten met de dames van 
SOO. Op zijn initiatief hebben Kaori en Miyuki, verslag gedaan van hun werkwijze 
en bevindingen.  
Heel duidelijk is dat de dames heel veel tijd besteden aan de zoekacties.  
Veel lijsten vanuit het ministerie van Health&Welfare Japan zijn ontvangen.  
met daarin veel namen en andere gegevens die relevant kunnen zijn om een 
vader of familie te vinden. Van diverse lotgenoten is er enig nieuws te melden en 
die hebben de gelegenheid gekregen om dat uit de monden van Kaori en Miyuki 
te horen. Wat opviel was dat het nieuws heel voorzichtig en onder veel 
voorbehoud werd gebracht. De belangrijkste reden daarvoor ligt voor de hand. Na 
zo’n lange tijd zijn de meeste vaders overleden en kan er alleen maar gehoopt 
worden dat de kinderen, dus de halfbroers en halfzusters, genegen zijn contact 
met je te maken. Dit wordt extra lastig als blijkt dat zij geheel onwetend zijn over 
het oorlogsverleden van hun vader destijds in Indië.  
SOO is dan extra zorgvuldig met het benaderen van de familie en opgemerkt 
moet worden dat dit voor sommigen onder ons dan niet opschiet.  
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14 maart 2015 DVD vertoning “Opgevangen in andijvielucht” van Griselda 
Molemans. Deze interessante bijeenkomst werd gehouden in Boekenberg 
(bibliotheek van Spijkenisse) in het kader van de Internationale Vrouwendag 
(samenw. FSS, Sakura en Kota Paku)  
 
21 maart 2015 20 jarig bestaan Sakura in Westervoort.  
Goede wijn behoeft geen krans! Zij die aanwezig waren hebben genoten van een 
geweldig gezellig feest met alle Ingrediënten ( vooral dus Indische) die daarbij 
horen.  
 
11 april 2015 Cherry Blossom Festival in Amstelveen.  
Een jaarlijks gebeuren waar we elkaar nog wel eens konden treffen.  
Nieuw is dat nu alleen het bestuur een uitnodiging krijgt!  
 
27 juni 2015 Barbecue Sakura in Epe.  
Ook hiervoor geldt weer dat goede wijn geen krans behoeft!  
Alles was goed op deze inmiddels traditionele jaarlijkse gebeurtenis.  
De opkomst was goed, het weer was goed, het vlees was goed, de salades en  
Indische bijgerechten van Molly waren goed, de mannen die uren hebben moeten 
braden waren goed, de speciaal aangeschafte Sakura-tent was goed én meer dan 
goed was het gastvrouw- en gastheerschap van Joyce en Albert!  
 
15 juli 2015 10 jaar NJ Peace Exchange Progam.  
In Den Haag werd door de Ambassadeur van Japan een bijeenkomst 
georganiseerd ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Peace Exchange 
Program, waarvan o.a. de Japanreizen voor een aantal van ons gefinancierd 
werden.  
Ook werd in het kader van dit programma al jaren de reizen georganiseerd voor 
de groep Oorlogsslachtoffers, waaronder o.a. de kinderen die met hun moeders in 
het kamp hadden gezeten. Deze reizen worden georganiseerd door mevr. Hamer 
en dhr. Van Bodegom. Een groep van meer dan 200 personen op de wachtlijst. 
Mede door de beperking van de financiële middelen heeft de Japanse regering 
besloten om de reizen van onze groep (lotgenoten Sakura en JIN) te combineren 
met deze groep Oorlogsslachtoffers.  
Beloofd is dat er aandacht zou zijn voor het gegeven dat het 2 verschillende 
geledingen betreft.  
Aanstaande woensdag. 25 november, vertrekt de grote groep voor de reis naar 
Japan. Van Sakura is dat Juul ( Kalfsbeek ) en van JIN René Tell.  
Veel sterkte en hopelijk heel veel positieve indrukken en ervaringen op jullie reis, 
Juul en René!  
 
21 juli 2015 Tweede overleg met SOO te Utrecht.  
Deze bijeenkomst had het karakter van een voortzetting van de bijeenkomst op 20 
februari. Kaori en Miyuki maakten de vorderingen bekend van hun onderzoek en 
vertelden tevens dat Yukari om voor hun moverende reden geen deel meer 
uitmaakt van SOO.  
Wij hebben gezegd dat zeer te betreuren, maar hun besluit te respecteren  
 
15 augustus 2015 Indië Herdenking 1945 regio Rotterdam.  
www.herdenking-15-aug.nl 
Claudine heeft deze bijgewoond en een paar interessante contacten gehad.  
 
05 september 2015 18e conferentie Dialoog Nederland –Japan- Indonesië te 
Voorburg. www.dialoognji.org. Was weer een boeiende ontmoeting met lezingen 
en gelegenheid tot discussie in groepen.  
Zie het verslag weergegeven op onze site.  
 
12 september 2015 Open Monumentendag van FSS in Spijkenisse  
(i.s.m. Stichting Kota Paku facebook.com/#!/KotaPaku). Op deze jaarlijks te 
houden dag was Sakura vertegenwoordigd met een standje bezet door  
Claudine en Joke.  
 
21 september 2015 Boekpresentatie in Leiden georganiseerd door Corts 
Foundation over het uitgebreide  
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( www.cortsfoundation.org) Japanse bronnenmateriaal van de oorlog in Indië. 
Max ( Nagel ) was daar als toehoorder en gaf aan dat er erg veel informatie in te 
vinden is, die nuttig kan zijn bij onze zoekacties.  
We nemen aan dat Kaori, ook aanwezig, de afweging heeft gemaakt tot aanschaf 
van het Boekwerk; Engelse vertaling van het 1e deel van Senshi Sosho (The 
invation of the Dutch East Indies)  
 
22 oktober 2015 Overleg in Utrecht tussen Claudine en Edward.  
Helaas door verschillende omstandigheden en tijdgebrek is besloten, dat de  
eerstvolgende bijeenkomst pas in Januari 2016 gehouden zal worden.  
 
22 november 2015 Aanbod van Max( Nagel) uitwerking thema voor een nog 
nader te houden bijeenkomst. Max ziet naast gezellige activiteiten van onze 
Stichting het grote belang van serieuze 22 oktober 2015 bijeenkomsten waarin lief 
en leed gedeeld kunnen worden, als noodzakelijk bindmiddel voor  
het voortbestaan van Sakura. Omstreeks 5 december wil hij met een voorstel 
komen m.b.t.:  
Welk thema? Welke vorm van behandeling? Inleider? Groepjes? Etc.  
In deze opsomming van activiteiten binnen onze Stichting mag niet ontbreken de 
ontmoeting in Japan van Claudine met haar halfzus en andere familieleden.  
(“Mijn verhaal” en nog wat aanvullend nieuws en activiteiten in 2016 volgt 
binnenkort, Claudine.)  
 
December 2015,  
Edward – Claudine  
www.stichting-sakura.nl  
Facebook Sakura (besloten groep ; u moet zich hiervoor aanmelden)  

facebook.com/#!/groups/14122279056 


