Zahvala Sloveniji za prijazno podporo Japonski
Številni Slovenci so po velikem vzhodnojaponskem potresu Japonski prijazno izkazali solidarnost.

•

Vlada Republike Slovenije je japonski vladi darovala 150.000 EUR.

•

Mestna občina Slovenj Gradec je pobratenemu mestu Myoko v prefekturi Niigata namenila
finančno pomoč in tako pripomogla k popotresni obnovi.

•

Podjetje Trimo je japonskemu mestu Minami Sanriku Machi v prefekturi Miyagi podarilo
montažno hišo, ki jo prebivalci uporabljajo kot skupnostni prostor.

•

Skupina Kolektor iz Idrije je žrtvam potresa darovala 10.000 EUR.

•

Narodni muzej Slovenije je podaril celotni
znesek vstopnin za ogled stalnih zbirk med 14.
marcem in 3. majem, ko je bila na ogled tudi
razstava "Japonska umetna obrt: iz tradicije
rojena sodobnost", organizirana v sodelovanju z
Japonsko

fundacijo

in

Veleposlaništvom

komorni

zbor

Japonske.
•

Slovenski

in

Slovenska

filharmonija sta pripravila dobrodelni koncert
“Solidarni z Japonsko”. Koncert so v živo
prenašali

televizija

in

radijske

postaje,

Slovenska karitas pa je sprejemala prostovoljne
prispevke za obnovo Japonske.

•

Športno društvo Atemi iz Ljubljane je med
Mednarodnim aikido seminarjem, ki so ga
organizirali v Ljubljani, zbiralo sredstva za
pomoč Japonski.

•

Številni mladi, predvsem študentje Univerze v
Ljubljani, so se na pobudo društva Touhou
zbrali pred Veleposlaništvom Japonske, kjer so
se poklonili žrtvam potresa in cunamija. Prav
tako so zbirali prostovoljne prispevke, ki so jih
predali prostovoljcem na Japonskem.

•

Učenci

in

učitelji

International
predelom

iz

šole

Ljubljane

Japonske

Quality

School

so

opustošenim

namenili

vzpodbudne

besede.

•

Člani društva tabornikov Rod II. Grupe
odredov Celje so narisali risbe in jih z besedami
podpore namenili prizadetim območjem na
Japonskem.

•

Učenci in učitelji OŠ Riharda Jakopiča iz
Ljubljane so izdelali tisoč papirnatih žerjavov, ki
so jih skupaj s sporočilci z dobrimi željami za
prizadeta območja prinesli na veleposlaništvo.

•

Učenci OŠ Mengeš so z risbami in dobrimi
željami izrazili sočutje in podporo prizadetim
območjem na Japonskem.

•

Učenci in učitelji OŠ Tabor I Maribor so obiskali
veleposlaništvo ter nam predali tisoč papirnatih
žerjavov in dobre želje. Pripravili so tudi kratek
program, na katerem so brali haikuje podpore, ki
so jih v šoli napisali sami.

Ob naštetih obstajajo še mnogi posamezniki, društva, organizacije in drugi, ki so izrazili solidarnost z
Japonsko z dobrimi željami ali donacijami. Veleposlaništvo Japonske se iskreno zahvaljuje vsem
Slovencem, ki so na kakršenkoli način pomagali Japonski.

