
Japan eert burgemeester Termont voor zijn
inzet in de Japans-Belgische relaties

Het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken eert de Gentse burgemeester

Daniel Termont voor zijn jarenlange inzet in de Japans-Belgische relaties en de

zeer actieve samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa. Hij kreeg

op woensdag 3 oktober 2018 de ‘Japan Foreign Minister’s Commendation 2018’

uit handen van de Japanse ambassadeur Hayashi.



Jaarlijks reikt het Japans Ministerie van Buitenlandse Zaken de ‘Japan Foreign Minister’s

Commendation’ uit aan individuen en groepen die bijdragen aan de versterking van de

vriendschap tussen Japan en andere landen. In 2018 wordt deze erkenning toegekend aan 205

individuen, waarvan 171 buiten Japan, en 49 groepen, waarvan 43 buiten Japan. Voor de

erkenningen buiten Japan wordt het certificaat met bijbehorend geschenk uitgereikt door de

Japanse ambassade.

Tijdens een plechtige ceremonie op woensdag 3 oktober in het Gentse stadhuis kreeg

burgemeester Daniel Termont de erkenning uit handen van de Japanse ambassadeur de heer

Hayashi. De erkenning werd overhandigd in de vorm van een officieel certificaat samen met een

'furoshiki', een zijden draagdoek dat traditioneel als herdenkingsgeschenk hoort bij deze

erkenning.

De Japanse ambassade heeft burgemeester Termont genomineerd omwille van "zijn

uitzonderlijke inzet in de relaties tussen Japan en België". Onder zijn burgemeesterschap werd

de relatie tussen de zustersteden Gent en Kanazawa verder uitgebouwd en verdiept. Zo werden

er verschillende samenwerkingsakkoorden ondertekend en uitgevoerd met acties op vlak van

studentenuitwisselingen, sport, cultuur, toerisme en promotie, bevordering van

jeugduitwisselingen en samenwerking als UNESCO creative cities.

In 2016, tijdens de viering van de 150ste verjaardag van de vriendschap tussen België en Japan,

heeft het ‘Jaar van Japan’ in Gent (met de viering van de 45ste verjaardag van de zusterband

tussen Gent en Kanazawa en met verschillende evenementen gerelateerd aan de Japanse

cultuur) sterk bijgedragen tot wederzijdse begrip tussen België en Japan.

Ik ben bijzonder vereerd dat ik deze erkenning krijg. Iedereen weet
ondertussen dat ik een fervent aanhanger ben van internationale
samenwerking, over taal- en landsgrenzen heen. Ik heb dat als burgemeester
van Gent altijd gestimuleerd, door actief te zijn in thematische projecten en in
stedennetwerken zoals EUROCITIES, waarvan Gent sinds november 2016
zelfs voorzitter is. Dat ook de band tussen Gent en Kanazawa bijzonder intens
en hartelijk is, doet mij veel plezier.
— Daniel Termont, burgemeester stad Gent



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

In Gent wordt de samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa mee vorm gegeven

door verschillende partners zoals de UGent, de School of Arts en vele anderen, die allen zorgen

voor een bruisende dynamiek in het partnerschap. De ‘Japan Foreign Minister’s Commendation

2018’ is ook voor alle partners een waardering voor hun enthousiaste en actieve bijdrage.

Meer informatie over de zusterrelatie tussen Gent en Kanazawa vindt u op de website van de

Stad Gent.

Contact

Inge Willemsen, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel 09 266 56 26, e-mail

inge.willemsen@stad.gent
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