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Salam dari Beppu
Salam bintang!! Halo untuk
semua kakak dan adik bintang 
Wah,
hoshiZora
semakin
semangat saja ya! Disini, kakak kakak
bintang sedang semangat semangat nya
berbagi cerita dengan adik adik
bintang. Ingin berbagi cerita tentang
kehidupan di Jepang, cerita cerita lucu
dari Jepang, dan juga perjuangan
perjuangan yang harus dilalui untuk
mencapai mimpi.

Melalui hoshiZora Newsletter
ini, semoga kita semua bisa belajar
banyak hal dari pengalaman dan saling
menyemangati dalam mencapai cita cita
kita. Selamat membaca…dan jangan
lupa, tetap semangat!!! (rekymartha)

Salam dari Jogja
Saya
sangat
senang
sekali
menjadi
bagian
dari
keluarga ini.. Yeahh..keluarga
hoshiZora..!!
ada
adik
bintang,
ada
juga
kakak
bintangnya..
Di
sini
kita
bisa
berbagi
cinta..
berbagi
cerita, berbagi ilmu, menebar
semangat..
serta
memiliki
mimpi-mimpi yang akan menuntun
kita untuk menjadi seseorang
yang lebih baik.. dan lebih
baik
lagi..Saya
menyadari

ketika saya mencintai sesuatu,
saya jadi tahu sejuta alasan
untuk melakukannya.
Dan kau akan menyadari
bahwa memberi membawa lebih
banyak
kebahagiaan
daripada
menerima.
Hebatnya
lagi..
kamu
bisa menjadi anak kecil tanpa
mesin
waktu..
itulah
hoshiZora! (ahmadbukhori)

Page 2 of 1

Profile Kakak 1 : Elrica Tenardi

Halo kk bintang, kenalin diri kk dong!^^
Hallow hallow Adek2 bintang tersayang.. nama kakak,
elrica tenardi, nama panggilannya elrica.. kakak udah taon
ketiga sebentar lagih mo jadi taon keempat, jurusannya social
science dan kakak untuk sementara tinggal di Ishigaki, di kota
Beppu.

Akhir2 ini, kakak sibuk apa aja nih?
sekarang
inih
kk
&
teman2
lagih
sibuk
nyiap2in
IndonesianWeek, acara dimana kita2, orang Indonesia bisa
nunjukin kebudayaan Indonesia ke orang2 dari luar negeri
sana.. Biasanya kita kasih liat tarian2 daerah lagu2, alat
musik dan laen sebagainya.. Latiannya di skul dan rame2..
hampir semua orang Indo ikut partisipasi loh..
acaranya sendiri bakal dari tanggal 9-13 juli 2007..
wuaaahh kalo adek2 semua bisa dateng dan liat pasti syeneng
banget yah.. =D Soalnya bisa kasih liat ke orang2 dari luar
negeri kebudayaan Indonesia yang kaya.. dan banyak yang suka
juga loh!! banyak orang2 dari luar negeri yang mo belajar
tarian Indonesia, contohnya tarian saman dari aceh.. tarian
ngarojeng dari betawi dan laen laen.. syeneng deh!! =D

“Jangan pernah
putus asa ketika
kalian tidak
mendapat yang
diinginkan!”

Akhir2 ini, apa aja sih pelajaran yang udah
kaka dapet di sana..?
Kita harus menghargai orang lain kalo kita mau dihargai
orang lain. Dan kita harus bisa menghormati perbedaan2 yang
ada di sekitar kita.. manusia satu dan yang lain tidak akan
sama makanya kita harus bisa memahami hal itu..

Pesan-pesan buat adik adiknya donk kak...
pelajaran terbesar yang kakak pelajari, segala sesuatu
yang kita alami, pasti ada alasan dibelakangnya dan kehendak
Tuhan ituh pasti semua untuk kebaikan kita.. jadi ketika kita
tidak mendapatkan sesuatu walopun kita sangat menginginkannya
dan kita sudah memohon dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti
mempunyai rencana lain yang lebih baik.. jadi adik2, jangan
lupa untuk terus berserah kepada Tuhan, dan jangan pernah
putus asa ketika kalian tidak mendapatkan yang kalian
inginkan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik
untuk kita.. Dia lebih tau kebutuhan kita dan Dia pasti akan
memberikan yang terbaik..
Dan jangan lupa, segala sesuatu yang kita lakukan,
walaupun kecil, bisa berarti besar untuk orang lain.. =D

Profile Kakak 2 : Tasniem Fauziah
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Halo kk bintang, kenalin diri kk dong!^^
Nama: Tasniem FAUZIA
Panggilan: Jasmine
Kuliah kk sekarang tahun ke tiga semester 6...jurusan
Asia Pacific Studies ato studi sosial) en tinggal di
Beppu shi (shi itu = kota), shiomicyou 1-10 Rainbow Villa
203

Akhir2 ini, kakak sibuk apa aja nih?
Banyak banget belajar hal baru disini…
Akhir2 ini, kakak sibuk apa aja nih?
Lagi sibuk skul, kuliah seperti biasa..
Akhir2
ini, untuk
kakakInaWeek,
sibuk apa
ajadekorasi
nih?
Trus
siap2
bikin

untuk
cafeteria… sama sibuk jadi asisten dosen (di sini
namanya TA = Teaching Assistant) dan SA (SA = asisten
lab komputer)di sekolah…
Kesannya seneng,, dan semangat terus ngejalanin kegiatan
ini..soalnya semuanya nyenengin, kerja dengan orang2
yang berwawasan luas dan saling ngebantu satu sama lain.

Akhir2 ini, apa aja sih pelajaran yang udah
kaka dapet di sana..?
Wah buanyak bgt… Misalnya aja pas jadi TA. Klo misalna
pas kita lagi capek
en bt banget eh trus ada yang
nyebelin….ngelatih
sabar
banget
tuh..
hehehehe…Ada
lagi.. jadi TA di kelas bahasa inggris…misalnya. Seru
berbagi
cerita
dengan
adik
kelas
dalam
bahasa
inggris..:)

Pesan-pesan buat adik adiknya donk kak...
Pesannya buat adik2…selalu mencoba sesuatu yang baru,
jangan takut membuat kesalahan, and be yourself! Karna
kalo kita tidak mencoba sesuatu yang baru dan tidak
menjadi diri kita sendiri, kita tidak akan maju…

“Selalu mencoba
sesuatu yang
baru...and be
yourself!

