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

Em 2015 foi realizado o Global Stage na Bolívia e em Seattle!
No segundo ano do Global Stage foram enviados para Bolívia e Seattle jovens da
província de Fukuoka, sendo cinco jovens para cada um dos países. Esses jovens
foram recebidos calorosamente pelos membros do Kenjinkai e conheceram a
história da imigração, hospedar em casa de família, conhecer empresas e por meio
do intercambio com os membros do Kenjinkai os jovens aprenderam muitas coisas.
Além disso, após o retorno para casa eles apresentaram as experiências adquiridas,
seus sentimentos, coisas que aprenderam e expressaram toda gratidão pela
receptividade dos membros do Kenjinkai. Esperamos que esses jovens sejam
colaboradores ativos desse programa de intercambio e um elo entre a província de
Fukuoka com o Kenjinkai de outros países.

【Zai-Bolívia Kenjinkai】

<Curso na Bolívia>
Kenjinkai receptor : Zai-Bolívia Fukuoka Kenjinkai
Período : 17 a 27 de agosto de 2015 (7 noites e 11 dias)
Principais locais visitados : Associação boliviano japonesa San Juan, CAISY LTDA,
Escola de San Juan, Museu dos imigrantes, Fazendas e terras de membros do Kenjinkai,
60º aniversário da imigração japonesa de San Juan, Embaixada do Japão na Bolívia, JICA
da Bolívia.

【Seattle-Tacoma Kenjinkai】

<Curso em Seattle>
Kenjinkai receptor : Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai, Vancouver Fukuoka Kenjinkai
Período : 9 a 17 de setembro de 2015 (7 noites e 9 dias)
Principais locais visitados : Consulado geral do Japão em Seattle, Festival japonesa,
Bellevue College, Seattle Keiro, North American Post, Google, Fabrica de Boeing em
Everett, Academia de crianças de Bellevue, Universidade de Columbia Britânica, Nikkei
Palace, empresas de membros do Kenjinkai.

【Vancouver Kenjinkai】

Celebração do 50o aniversário da Argentina Fukuoka Kenjinkai, 60 anos da Imigração de pessoas
da província de Fukuoka para o Paraguai e 55o aniversário do Paraguai Fukuoka Kenjinkai.
Em 14 de novembro foi celebrado o 50º aniversário da Argentina Fukuoka Kenjinkai e no dia 16 foram celebrados os
60 anos da imigração para o Paraguai, juntamente os 55º aniversário do Paraguai Fukuoka Kenjinkai. Os assistentes
da província de Fukuoka incluindo o excelentíssimo governador Ogawa, o presidente da assembleia da província
Inoue, membros do Fukuokaken Kaigaiiju Kazokukai. As duas cerimônias encerradas com sucesso e com 150 pessoas
da comunidade participaram da cerimônia realizada na Argentina e outros 100 pessoas participaram da cerimônia
no Paraguai realizado na Associação japonesa de La Paz. As cerimônias incluíram elogios de distintos dos membros
associados às apresentações e presentes. Ficamos contentes também em encontrar os antigos companheiros e
participantes de "Programas de Visitas a curto prazo" e manter a sua conexão com a província, mesmo depois de
voltar para casa.

【Celebração da festa na Argentina】

【Celebração da festa no Paraguai】

Apresentação de felicitações como reconhecimento da longevidade de 78 idosos do Fukuoka Kenjinkai no exterior
Excelentíssimo Governador de Fukuoka Ogawa, em
reconhecimento da longevidade de 78 idosos de 12
Kenjinkai que nasceram em Fukuoka e os seus descendentes
que atingiram idades acima de 80 anos receberam
presentes. Desejamos muita saúde e felicidades a todos.
、

<composição dos membros de longevidade homenageados em 2015>
Sanju(80anos):34pessoas
Beiju(88anos):22pessoas
Hakuju(99anos):3pessoas
Chinju(95anos):12pessoas
Momoga(maisde100anosdeidade):6pessoas

