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Publicamos as últimas informações das atividades de imigração da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka.

Os descendentes do Fukuoka Kenjinkai visitam Fukuoka
●Duração:11 Julho (Sex) – 22 Julho (Ter)
●Cronograma:
(1) Intercâmbio com as crianças de mesma idade
Crianças de cidade Munakara, Escola fundamental Naka, Grupo de Takeshita Taiko
(2) Visita às Atrações de Fukuoka
Passeio pela cidade de Fukuoka, Kitakyushu, Santuário de Dazaifu
(3) Buscando raízes
Homestay com parentes, amigos, membros do Kazokukai, e voluntários
(4) Experiênciando a cultura japonêsa
Hakata Gion Yamakasa, Fazer ramen, Umegae mochi

No pleno verão, chegaram 21 crianças e 11 líderes de 12 kenjinkais de 7 países
em Fukuoka com muita energia. Neste programa inclui visita a escola
fundamental, passeio pela província de Fukuoka, intercâmbio com as crianças
de mesma idade, acampamento em hospedaria, homestay, e outras atividades.
Através desta experiência, queremos que os participantes aprofundem sua
compreensão de Fukuoka e o Japão, cultivar futuros líderes que irão envolverse ativamente nas atividades do keijinkai e para ter ativação dos kenjinkais.

■Numero de Participantes
Nome do
crianças líderes
kenjinkai
Brasil
6
2
Belém
1
1
Manaus
1
0
Peru
2
1
Zai-Bolívia
2
1
Colômbia
1
1
México
2
1
Vancouver
1
1
Nanka
1
1
San Francisco
2
1
Hawaii
1
1
Kona
1
0
Total
21
11

Perguntamos às crianças ! Parte que gostaram nesse programa !!
Foi muito prazer em encontrar com
vice-governadora e presidente da
assembleia do governo de Fukuoka.

O que eu vou me lembrar
mais é fazer ramen.
Gostei de pisar no
macarrão.

Não gostei do gosto
do chá mas foi legal
ver fazer o chá.
Não vou me esquecer
do homestay!

Consegui fazer
o umegae-mochi
muito bem e fiquei
feliz de ter sorte no
oráculo escrito.

Senti japoneses
mais perto
interagindo com as
crianças de cidade
Munakata.

Na escola fundamental Naka, aprendemos
a vida de escola do Japão. Também a
apresentação deles foi o máximo!
Foi bom fazer experiência
de terremoto e vento forte
e passear no Dome
porque gosto de basebol.
Fiquei muito feliz de encontrar
parentes finalmente!!!

Foi muito bom fazer amizades
com crianças que vieram dos
outros países que falam outra
língua.

Foi muito interesante
ver a Hakata Gion
Yamakasa que é a
festa tradicional de
Fukuoka!

Delegação de estudantes de escola ginasial de cidade Yame visitam Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai
Delegação de estudantes de escola ginasial de cidade Yame foi visitar Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai. Durante a sua
estadia da 8ª Convenção Mundial em Fukuoka no outubro do ano passado, sr. Sumio Tamai, presidente de Seattle-Tacoma
Fukuoka Kenjinkai, ao ver desastre de chuva forte no norte de Kyushu, onde é terra
natal dele, em julho 2012, desejou encorajamento de alguma forma para as pessoas que
sofreram. Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai convidou estudantes da cidade de Yame
e durante sua estadia, os estudantes visitaram consulado, Centro Cultural e
Comunidade Japonesa de Washington, escola de língua japonesa, universidades,
empresas, e atrações trísticas. O sr. Hiroshi Ogawa, governador de Fukuoka também
participou na janta de interação com delegação e kenjinkai.
●Duração: 20 Julho (Dom) – 27 Julho (Dom)
●Numero de Participantes: 3 estudantes de escola ginasial da cidade Yame

【Com o pessoal do Kenjinkai】

