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

8 jovens de Fukuoka foram para Havaí
No ano passado (2017), os Kejinkais de Havaí, Ilha de Havaí e Kona que se localizam no estado do Havaí,
comemoraram o 35º aniversário da aliança de irmandade com a prefeitura de Fukuoka. E, no período de 23 de
fevereiro a 3 de março de 2018 foram enviados 8 jovens da província de Fukuoka para estas localidades citadas
anteriormente. Os jovens partiram com nervosismo, mas logo tiveram uma recepção calorosa no Havaí e
cumpriram o programa de forma ambiciosa.
Durante este período, os jovens visitaram o Consulado Geral do Japão em Honolulu, e junto com a visita ao
Centro Cultural Japonês, onde foi possível estudar a história da imigração, conheceram as plantações de café
administradas pelos membros do Kenjinkai, empresas e instituições onde trabalham japoneses e descendentes.
Os jovens tiveram várias descobertas e aprendizados sobre o Havaí, ao virem com os próprios olhos e por ouvirem
as informações diretamente.
Além disso, foi possível ter o contato com pessoas do Kenjinkai, do Homestay, estudantes da Univerdidade
do Havaí e muitos outros, e tiveram um tempo muito rico conversando sobre os países e as raízes um do outro,
sobre a família e outros assuntos.
Por meio dessas experiências preciosas, espera-se no futuro que estes jovens sejam ativos e atuem como
uma ponte entre a província de Fukuoka e os Kenjinkais do exterior.
Hawaiishima Kenjikai
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Os 8 estudantes de intercâmbio da Prefeitura de Fukuoka terminam seu intercâmbio de 1 ano.
Os estudantes do programa de intercâmbio de descendentes
imigrantes japoneses da prefeitura de Fukuoka deste ano terminaram o
intercâmbio de um ano e retornam para seus países. Durante este
período, eles puderam aprofundar o conhecimento em seus respectivos
campos acadêmicos e vivenciaram diversas atividades culturais
japoneses.
Na cerimônia de entrega do certificado de intercâmbio ocorrido em
17 de março, foram convidados professores da universidade e
conhecidos. Na cerimônia os bolsistas apresentaram brevemente sobre
os seus aprendizados em Fukuoka e fizeram a retrospectiva de suas
experiências, e após a entrega dos certificados, seguiu-se com a reunião social.
*Os relatórios dos bolsistas (apenas em japonês) estão publicados em nosso site. Procure por "子弟留学生"(Shitei Ryugakusei) na página de
topo do site em japonês.

Foi realizada a palestra do Presidente de Fukuoka Kenjinkai de Taiwan
O presidente do Fukuoka Kenjinkai de Taiwan, Sr. Yoshioka
Momotarou (escritor), realizou uma paletra em 17 de fevereiro
desde ano, no Colégio da Prefeitura Genkai (cidade de Koga) e no
seguinte dia, 18, no Colégio da Prefeitura Miike (cidade de
Omuta), em sua segunda edição do evento.
Proferiu em sua palestra uma mensagem calorosa "Não há
superioridade e inferioridade na cultura, apenas diferenças.
Vamos atravessar a fronteira com a compreensão mútua!", e essas
palavras repercutiram fortemente aos corações dos alunos.
Temos o intuito de dar continuidade a estes projetos para aprofundar
os laços dos cidadãos da província de Fukuoka e dos Kenjinkais do exterior,
e dar oportunidades aos jovens da província de Fukuoka a ter mais relações com os países estrangeiros.

