De toekomst van Yamada bedacht door de kinderen

Presentatie van de plannen voor de wederopbouw van Yamada

Vorig jaar zijn de kinderen van Yamada enkele keren bij elkaar gekomen om te brainstormen
over de toekomst van Yamada. Het resultaat hiervan werd op 10 December op Yamada
High School gepresenteerd. Hieronder een samenvatting van hun prachtige ideeën.

Een stad vol liefde
~ Toekomst ● Traditie ~
●Het idee achter de titel●
Omdat iedereen van Yamada houdt kwamen we op het idee dat onze stad vol liefde is en dat werd dus
de titel.
„Toekomst‟ houdt in dat we vooruit willen gaan, op naar de toekomst.
„Traditie‟ komt van onze wens om ook in de toekomst de tradities van Yamada zoals de festivals,
geschiedenis van Yamada en de tradities van de visserij door te vertellen aan komende generaties.
„Toekomst ● Traditie‟ staat ook in het Nederlands geschreven. Dat is omdat Yamada een sterke band
heeft met Nederland. Ook willen we dat deze uitwisseling altijd voort blijft bestaan.
●De wederopbouw van Hanamarin!●
Om onze wens te vervullen dat Yamada een perfecte
toeristische trekpleister wordt en te zorgen dat er veel
mensen komen willen we Yamada leuker maken met veel
dieren, bloemenvelden, cafés en atletiek voorzieningen en
daarom willen we dat het „Hanamarin‟ park weer terug
komt.
We willen trouwens dat de atletiek voorzieningen van hout
worden gemaakt omdat dat natuurlijk aandoet.
●Als er een stationsgebouw zou zijn …●
Om te zorgen dat meer mensen het treinstation van Yamada gaan gebruiken dachten we “Zou het niet
fijn zijn als er een stationsgebouw zou zijn?” Het leek ons leuk als er in dat stationsgebouw ook een
supermarkt, 100 Yen winkel, boekhandel, kledingzaak en restaurant zou zijn.
Ook denken we dat er meer mensen naar Yamada zouden komen als er een stationsgebouw zou zijn
en het zou makkelijk zijn voor de mensen die de trein gebruiken.

Matsushi
„Matsushi‟ is een mascotte die wij voor Yamada hebben bedacht. (Zie het
paddenstoelenmannetje tussen Toekomst en Traditie). Wij dachten dat het een leuke
mascotte zou zijn omdat er in Yamada heel veel Matsutake- en Shiitake paddenstoelen
worden gekweekt.

