
 

Către doamnele Raisa Brăduțanu, director executiv al Asociației 

Moldo-Japoneze pentru Cultură și Civilizație, Yoko Kawamura 

secretar general al Asociației Moldovajapan  si către toate persoanele 

din Japonia și Moldova, care au dăruit dragoste, cunoștințe și căldură 

sufletească copiilor de la  Centrul de Zi din satul Căzănești, raionul 

Telenești. 
 

 

Vă mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună cu voi ani la rînd.  

Succesele pe care le-am obținut pînă în prezent le datorez și vouă. 

 

 

Trebuie să spun că am avut marea fericire să întîlnesc la Centru 

persoane valoroașe din Japonia și din Moldova, care m-au marcat și 

m-au făcut să trăiesc clipe de neuitat. În timpul activităților 

organizate, am aflat multe lucruri noi, care îmi sunt de folos pînă în 

prezent.  
 

 

Datorită spiritului de bunătate și liniște, pe care le-ați împărțit cu noi,  

am devenit o persoană mai deschisă și blîndă. Îmi place atît cultura 

noastră, cît și cea japoneză.   

Privesc anime fără subtitrare, în original.                                                                      
 

Am rămas plăcut surprinsă de superstiția Hanahaki. Pe cît este de 

frumos, pe atît și de trist.Ceva ce se întipărește în memorie.  

 Am terminat studiile și  activez într-o companie de microfinanțare, în 

calitate de expert creditor. Vă trimit două poze de la locul de muncă. 

 

Mi-ar face o deosebită plăcere să ne întîlnim în Moldova și să fim 

împreună, ca în timpurile cînd noi eram copii. 

 

Am foarte multe să vă povestesc, ceia ce nu poți reda intr-o scrisoare. 
 

Aștept cu nerăbdare să ne revedem și să comunicăm ca altădată.                                    
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Suntem în ajunul  sărbătorilor de iarnă. Cu acest prilej vă doresc  

multă sănătate, prosperitate și noi succese în tot ce vă propuneți să 

realizați.          

 

 
 

Cu stimă și respect, 
 

Ozmen Ana 

  



モルドバ日本文化文明協会の理事長であるライサ・ブラドゥツァーヌ様、 

モルドバジャパンの理事である川村容子様、 

そして、カザネシュティの子供デイケアセンターの子供たちに愛・知識・温かい思いやりを

くださった日本の皆様へ。 

 

私がこれまでに経験することができた成功は、皆さんのおかげです。皆さんとともに生きて

きたといっても過言ではありません。本当にありがとうございます。 

 

カザネシュティのデイケアセンターでは、日本とモルドバ両国のとても素敵な方々と出会う

ことができ、とても幸せでした。どの方も、忘れられないような思い出をたくさん残してく

れました。デイケアセンターの活動では、とてもたくさんの有益なことを学ぶことができま

した。みなさんが優しく、穏やかに関わってくださったおかげで、私たちも自分自身を開放

して、優しくなることができました。 

 

私はモルドバの文化も日本の文化もどちらも大好きです。今は日本のアニメを字幕無しで見

ています。最近は、アニメで見た「花吐き病」(片想いをこじらせて辛い思いをすると花を

吐いてしまう病気)にとても心を動かされました。美しく、同時に悲しくもある言葉だった

ため、とても印象に残っています。 

 

学校を卒業した今は、マイクロファイナンスを行う会社で信用販売のエキスパートとして働

いています。職場で撮った写真をお送りします。 

 

私たちが子供だったあの頃のように、またモルドバで皆さんにお会いできることを願ってい

ます。この手紙には書けなくても直接話したいことがたくさんあります。再会し、昔のよう

に時間を共にすることができる日を楽しみにしています。皆さんの健康と幸せを心から願っ

ています。 

 

皆さんのこれからの目標や願いが叶いますように！ 

 

敬意をこめて。 

 

オズメン・アナ 

 


