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Brevemente estará completando um ano após o ocorrido Grande Terremoto do Leste do Japão. Aqui
apresentaremos a atualidade da vida em Fukushima. Logo, este informativo poderá ser imprimido em
versões: inglês, chinês, coreano, português, tagalog e francês no HP da Associação.
【Patrocínio: CLAIR】

Imagens de Fukushima

Encontro de Ano Novo
(Fukushima shi, 22.1.22)

Esqui
(Inawashiro machi, 5.2.2012)

Foi realizado“ Shunsetsu”(Ano
Novo Chinês) os moradores
comemoraram o evento
juntamente com os residentes
chineses da cidade de Fukushima
e Date. Animaram-se provando
suigyouza ( prato chinês) e
assistindo show.

Na província apresenta-se
aproximadamente 20 locais para
esquiar.Muitos visitantes como
jovens e pais com filhos de outras
províncias estiveram para apreciar
as variedades das pistas e neves
de boa qualidade.
Muitos divertiram praticando esqui
e pranchas.

Visita a Shinobu
SanzanAkatsuki
(Fukushima shi, 10.2.2012)
Oferecer o enorme waraji (chinelo
feito de palha) no Templo Haguro
da Montanha de Shinobu, com o
propósito de desejar a boa
produção e a segurança da
família. Este é um evento ritual
que surgiu desde 300 anos atrás.
Neste ano também foi carregado o
maior waraji do Japão por muitas
pessoas em direção ao Templo.

As voze s de Fukushima

Akane Meguro (Iwaki shi, feminino)
Sou estudante colegial de 3º. ano. Após o acidente, foram instalados ar condicionadores em respectivos
classes para diminuir o efeito da radiação. Por outro lado, algumas colegas e professores mudaram e
fiquei muito triste. A partir do desastre resolví pensar seriamente a respeito da minha vida e futuro. Antes
não valorizava o meu cotidiano achando isto uma monotonia, mas mudei a idéia e quero viver com todo o
esforço. Ainda mais, muitas pessoas estão dispostos para valorizar a relação humana. Tenho impressão
que algo de novo poderá mudar na nossa vida social.

Jun Sato(Fukushima shi, masculino)
Sou estudante de 2ºano da Universidade de Fukushima. Após o terremoto devido aos feriados de
primavera, refugiei na casa dos meus pais na província de Saitama. Retornei para iníciar as aulas
em maio. A partir do desastre mudei muito nas minhas resoluções. Antes não conseguia agir de
acordo com as idéias, mas agora tento agir antes de hesitar. Nunca pensei nisso, mas no momento
desejo fazer algo para contribuir Fukushima. Atualmente temos muitas colaborações de estudantes
e companhias de outras província que estamos promovendo um evento de revezamento de faixas
desde a cidade de Koriyama até Fukushima com o objetivo de desejar a restauração.

Ahmed Bahloul(Fukushima shi, masculino, Egito)
No momento do terremoto estava no Egito. Fiz o possível para chamar a minha esposa que havia
retornado para Fukushima, mas como ela estava trabalhando para o bem de Fukushima, acabei
respeitando a sua resolução. A partir de abril estou morando em Fukushima juntamente com a minha
esposa. Como o meu hobbie é fotografar, estou aproveitando para fotografar as belas paisagens de
Fukushima para mostrar ao mundo pela internet. Outro dia, ví a neve pela primeira vez. Pensei que eram
pétalas caindo. Achei uma beleza e fiquei muito emocionado. Logo coloquei estas fotos e espero que
muitas pessoas ao ver estas fotos venham visitar Fukushima.
http://www.flickr.com/photos/66419698@N07/sets/

Lise Nagata (Iwaki shi, feminino, Tonga)
Durante um mês após o terremoto, cuidei de pessoas idosas que viviam solitárias, solicitei a colaboração
dos meus conterrâneos para preparar comidas nos abrigos. O meu marido que trabalha em Tonga fez
um apelo para que refugiasse imediatamente, mas não consegui deixar as minhas vizinhas que sempre
me ajudaram, os meus alunos de curso de inglês e as amigas e refugiar sozinha para a Tonga. A partir de
maio reiniciei as aulas e no momento estou vivendo como era antes do acidente. Moro aqui em
Fukushima quase 35 anos. Fukushima para mim seria a terra natal. Quero viver animada e sempre com
o pensamento positivo.
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