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De „Seijin no hi‟ is een vaste feestdag in Japan. Elk jaar worden rond de tweede maandag van januari 

de „Nieuwe volwassenen‟ welkom geheten met een ceremonie die „Seijinshiki‟ heet. 

 

Met trots in het hart de volgende stap in het leven tegemoet. 

 

Op 8 januari werd in de grote hal van het gemeenschapsgebouw van Yamadamachi de 2012 

Seijinshiki gehouden. 166 „nieuwe volwassenen‟ in hun mooiste kledij gestoken namen deel aan de 

ceremonie onder een vreugdevol weerzien met hun leefdtijdsgenoten.  

Tijdens de ceremonie sprak ook burgemeester Kiichi Numazaki uit naam van alle sponsors van de 

ceremonie enkele woorden. “Alle „nieuwe volwassenen‟ gefeliciteerd. Om de toekomstige 

wederopbouw en voorspoed van Yamada te verzekeren hebben we de kracht van de jongeren nodig. 

Ik wens met heel mijn hart dat jullie je onbegrensde mogelijkheden gebruiken om de energie te 

geven die nodig is voor de wederopbouw van Yamada.” 

Daarna las Airi Minato uit het stadsdeel Ooura de stadsrechten voor. Na de felicitaties van voorzitter 

Tereo Kon vertelde Ami Nagao uit het stadsdeel Sakaida in naam van alle „nieuwe volwassenen‟ “Ik 

zweer dat we allemaal waar we ook maar mogen zijn, ons best doen voor de wederopbouw van 

Yamada en onze dromen en wensen blijven volgen zonder onze geliefde vrienden en het stadsgezicht 

van Yamada dat we hebben verloren door de ramp ooit te vergeten. Ook vertelde ze over haar 

voornemens als twintigjarige.  



Felicitatiespeeches werden gegeven door twee oud-leraren. Ze vertelden over hun herinneringen van 

die tijd en spraken de „nieuwe volwassenen‟ bemoedigend toe. Na de ceremonie plantten de 

aanwezige „nieuwe volwassenen‟ een boom die ze „Hatachi no ki‟ (twintigjarigen boom) noemden als 

symbol voor hun wens voor de voorspoedige groei en ontwikkeling van Yamada. Het idee voor deze 

boom kwam van Fumiya Endo uit Yamada en werd geplant met de wensen en voornemens van de 

„nieuwe volwassenen‟ waaronder de wens om samen met de boom te groeien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boodschap van de oud-leraren aan de „nieuwe volwassenen‟ 

 

Tijdens de ceremonie gaven twee leraren van de Junior High School tijd van de „nieuwe volwassenen‟ 

een felicitatiespeech met als titel „Aan iedereen die twintig is geworden‟. Ook feliciteerden ze de 

nieuwe volwassenen met een yell.  

 

 

 

Kleine dingen leiden tot grote dromen. 

Vroegere leraar Toyomane Junior High School  

Masaru Hasegawa 

 

“Zijn jullie allemaal de dromen die jullie in jullie Junior High School tijd hadden, waar aan het 

maken? Probeer op een dag als vandaag eens terug te kijken. Het is erg belangrijk om dromen en 

doelen te hebben. Maar ik denk dat je instelling ten opzichte van die dromen en de dingen die je 

ervoor doet nog belangrijker zijn. Hecht waarde aan de kleine dingen. Vele kleine dingen leiden 

samen de weg naar grote dromen.  

De toekomst van de herbouw van Yamada rust op jullie schouders en ik moedig jullie allemaal aan.  

Doe je best.” 

 



Geef al je kracht om de dingen te doen 

die je alleen nu kan doen.  

Vroegere lerares Yamada Junior High School 

Yukiko Shimazaki 

 

Ik vond het een gezellige tijd toen jullie mijn Junior High School studenten waren.  

De tradities die jullie hebben gemaakt worden ook nu nog doorgegeven aan de leerlingen.  

Albums en aandenkens zijn jullie misschien kwijtgeraakt, maar jullie zijn op Yamada Junior High 

School geweest en de herinneringen die jullie aan je schooltijd hebben zullen nooit verdwijnen. Geef 

al je kracht om de dingen te doen die je alleen nu kan doen. Probeer veel ervaringen op te doen en sla 

de handen inéén voor de wederopbouw van Yamada. Ik verwacht dat jullie sterke en ruimdenkende 

volwassenen zullen worden.” 

 

 

 

 


