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Nieuwsbrief ‘Nagasaki 2021’
september 2020
Beste mensen, gisteren zouden we met een groep van ongeveer 55 Nederlandse en
Australische nabestaanden en Hr. Kleijn de F2 krijgsgevangenen en hun bevrijding op 13
september 1945 herdenken. We betreuren onze afwezigheid daar en hopen daar met z’n
allen volgend jaar wel bij aanwezig te kunnen zijn, de tijd zal het leren.
Gisteren, 12 september 2020, werd bij het gedenkteken op Koyagi een kleine
herdenking georganiseerd. Yukari heeft ons daar vertegenwoordigd en heeft namens
ons allen en namens de
Stichting Dialoog NJI
bloemen gelegd bij het
gedenkteken.
Yukari
heeft ook namens ons
mogen spreken tijdens
de ceremonie. Yukari
berichtte dat er veel
meer mensen bij waren
dan verwacht, uiteraard
voor het overgrote deel
Japanse mensen.
Gelukkig was er geen
sprake
meer
van
noodweer. Het weer is
momenteel
wel
instabiel maar tijdens
de ceremonie was het droog en rustig. De temperatuur overdag is rond de 250 C, valt
mee, kan veel warmer zijn rond die tijd!
Overigens toont de hierboven geplaatste foto ook de stormschade aan de sportzaal van
de school ten gevolge van de tyfoon afgelopen week. Ook de beplanting en de bomen bij
het gedenkteken hebben schade opgelopen.
Naast het bijwonen van de ceremonie was Yukari ook doende afspraken te maken en te
herbevestigen voor volgend jaar. Het is overigens ons voornemen dezelfde excursies die
we nu gemaakt zouden hebben, ook volgend jaar te organiseren. Hetzelfde geldt voor de
herdenking zelf, alles dient opnieuw bekeken te worden en te worden herbevestigd. Eén
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datum ligt in ieder geval al vast: de ceremonie 2021 vindt plaats op zaterdag 11
september! Vanaf begin 2021 gaan we u weer op de hoogte houden van onze plannen
daar, aan u vragen of u bij de ceremonie aanwezig zult zijn, of u meegaat met de
excursies e.d.
Graag zou ik ook het volgende onder uw aandacht willen brengen. Yukari was zoals
gezegd in Nagasaki om ons te vertegenwoordigen bij de ceremonie en afspraken voor
volgend jaar te herbevestigen c.q. te maken.
De reis- en verblijfkosten en de kosten voor de bloemen die Yukari maakte worden niet
vergoed uit een extern fonds of uit een subsidie. Yukari draagt de kosten vooralsnog zelf.
Het zou naar mijn idee
mooi zijn als we Yukari
daarin financieel zouden
kunnen steunen met een
donatie aan de Stichting
NJI waaruit vervolgens
de kosten die Yukari
maakt, vergoed kunnen
worden. Ik hoop dat u
begrip heeft voor mijn
suggestie
voor
een
vrijwillige
bijdrage
waarbij
ik
wil
benadrukken dat u zich
niet
verplicht
moet
voelen dit te doen. Het is
geheel aan u! En als u
bijdraagt: veel dank!
U kunt een bijdrage als volgt overmaken:
Stichting Nederland-Japan-Indonesië
IBAN NL73 SNSB0927 6534 94
Onder vermelding van ‘herdenking F2 2020’
Ik wens u sterkte in deze toch nog steeds spannende tijd en wens u alle gezondheid toe!
Met vriendelijke groet, André Schram
0653890356 of a.w.schram@me.com

Indien u geen prijs stelt op volgende berichten vraag ik u dit te melden aan André
Schram, mailadres a.w.schram@me.com

