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‘Communicatie beste basis voor vredige wereld’

V.l.n.r.: Kurumi Yamaguchi, Niekje Schout, Nienke Schoonmade en Aran Fujii gekleed in een Japanse
yakata.
Meer foto’s op ww.denoordoostpolder.nl/fotonieuws
EMMELOORD
Tien Japanse scholieren zijn
in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen Mizumaki in Japan en Noordoostpolder momenteel in Noordoostpolder. Vrijdag werden ze
onthaald op het gemeentehuis.
Niekje Schout uit Emmeloord, Nienke Schoonmade
uit Kraggenburg en Kurumi
Yamaguchi en Aran Fujii uit
Mizumaki arriveren tegelijkertijd bij het gemeentehuis.
Alle vier traditioneel gekleed
in een Japanse yakata.
In het gemeentehuis blijkt
dat ook de andere Nederlandse en Japanse meisjes een
yakata dragen. De Japanse
gasten hebben de kledij voor
hun Nederlandse vrienden
meegenomen.
‘Het zit heel strak’, wijst
Niekje op de band om haar
middel, ‘net een wasbord. En
je kunt maar heel kleine

stapjes nemen. Maar het
draagt ook wel fijn en licht’.

Gastgezinnen

Familie Schout is voor de
tweede keer gastgezin. Niekje
(14) zag twee jaar geleden een
oproep voor gastgezinnen
hangen op het Zuyderzee
College waar ze naar school
gaat. ‘Het leek me heel leuk
en het is ook superleuk’, zegt
ze enthousiast. Om het jaar
gaan Nederlandse scholieren
naar Mizumaki, dus voor
vorig jaar meldde ze zich ook
aan om naar Japan te gaan. Ze
kon toen echter niet mee: ‘Er
waren veertig aanmeldingen,
terwijl er maar tien worden
uitgekozen’. ‘Maar’, laat ze er
hoopvol op volgen, ‘ik heb
nog twee keer een kans om
mee te gaan’.
Nienke is 17 en zij was vorig
jaar wel in de gelegenheid
om naar Japan te gaan. ‘Ik
was toen bij de familie van

Aran en zij wilde nu heel
graag bij ons komen.’ De
Japanse delegatie is woensdagavond in Emmeloord
gearriveerd. Naast een druk
programma is er ook tijd om
met de gastgezinnen door te
brengen en te eten wat de pot
schaft. ‘Gisteren aten we
bloemkool en ze zei dat ze
het lekker vond. Eigenlijk
vinden ze alles wel lekker,
behalve dropjes. Daar moet je
niet mee aankomen.’

Communiceren

Communiceren gaat in het
Engels, ‘maar ook wel veel
met handen en voeten’, vertelt Nienke. Itsuki Abe, lerares aan de Mizumaki South
Junior Highschool, begeleidt
voor de derde keer de Japanse
delegatie in Emmeloord. Zij
vertelt dat de leerlingen,
twee jongens en acht meisjes,
variëren in leeftijd van 13 tot
15 jaar. Het Engels dat ze

machtig zijn hebben ze voornamelijk geleerd in de voorbereiding voor deze reis.
Daarnaast waren de voorbereidingslessen bedoeld om
elkaar te leren kennen - de
leerlingen zijn afkomstig van
twee scholen voor voortgezet
onderwijs in Mizumaki -,
gezamenlijke dansen in te
studeren en te leren over de
onderlinge band tussen Mizumaki en Noordoostpolder en
de aanleiding daartoe.
Volgens Albert Emmink,
voorzitter van de Stichting
Vrienden van Japan, is de taal
tijdens de uitwisselingen die
er door de jaren zijn geweest,
nooit een barrière geweest.
‘Het is voor jullie eerst moeilijk om ons Engels te begrijpen en andersom. Maar waar
het om gaat zijn de woorden
van het hart en die worden
door iedereen begrepen.’
De Japanse scholieren voeren
twee gezongen dansen op. De
eerste gaat over een boeket
bloemen dat de mensheid
verbeeld. ‘Met de tweede
dans eren we onze voorouders’, licht een leerling toe.
‘Wij dragen deze dans op aan
de Nederlandse slachtoffers
die in Japan stierven.’
Plaatsvervangend burgemeester Wouter Ruifrok haakt op
de betekenis achter de dans
in. ‘Het is een mooie gedachte dat mensen als verschillende bloemen samen een prachtig boeket vormen. Het is
belangrijk dat mensen met
elkaar praten en plezier
hebben. Dat wil ik jullie ook
meegeven. Praat met elkaar,
heb plezier met elkaar, probeer elkaar te begrijpen. Dat
is de beste basis voor een
vredige wereld.’
De Japanse delegatie gaat
vrijdag 10 augustus weer
terug naar Mizumaki.
tekst en foto Margé Hof

