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Koning Kira II van Kaupelan brengt staatsbezoek
aan Île de Romanhe.
(Port de Boiguehenneuc) In het kader van de Ilja Romaanse toenadering tot de FICT bracht
het staatshoofd van het Oostaziatische land Kaupelan, koning Kira II, tesamen met zijn
koningin Saramdi, afgelopen week een officieel staatsbezoek aan ons land. Bij aankomst op
het vliegveld Belbenoit, afgelopen dinsdag, werd de Kaupelaanse vorst met zijn minister van
Buitenlandse Zaken, Jiwa Lawojen, de minister van Economische ontwikkeling, Singa Belo,
en de minister van landbouw en visserij, mevr. Wisi Sawamali, verwelkomd door president
Faroz Zaran en premier Bonamy, en nadat het officiele gedeelte was afgehandeld, vertrok de
stoet, begeleid door de gendarmerie, in de richting van Port de Boiguehenneuc waar een
korte rondtoer door de stad gehouden werd alvorens aan te komen bij het presidentieel
paleis waar de Kaupelaanse gasten ondergebracht werden. Later op die dag hield koning
Kira een toespraak voor het Azemble Romanhe, het Ilja Romaanse parlement, waarin hij over
de nieuwe banden tussen de twee eilandenstaten sprak en hoopte op een innige toekomstige
samenwerking op zowel het politieke als het economische vlak tussen de twee landen. In zijn
toespraak benadrukte de koning dat Kaupelan het Ilja Romaanse lidmaatschap van FICT zal
steunen en ontving hiervoor een warm applaus van de verzamelde parlementsleden.
Op de dag daarna, de 25e januari, begaf het gezelschap,
begeleid door de president, de premier en een tiental
parlementsleden, zich naar het L´Eau Bleue Reservoir in
het zuidoosten van Île de Romanhe. Hier, in en rond het
grootste meer van ons land wordt sinds enige jaren en in
samenwerking met Rwanda en Israel, onderzoek gedaan
naar de winning van methaangas uit het meer voor de
opwekking van energie (zie ook Bulletin nr.9). De
Kaupelaanse delegatie bezocht het tentoonstellingslokaal
waar de achtergronden van dit project verklaard werden
en bezichtigde vervolgens de proefinstallatie waar het
gashoudende water vanuit de bodem van het vulkanische
meer opgepompt wordt en via een afscheidingsinstallatie
vervolgens naar een kleine energiecentrale geleid wordt.
Volgens deskundigen zou Île de Romanhe hiermee in zijn
volledige energiebehoefte kunnen voorzien en ook nog
naar andere landen kunnen exporteren. Methaangas
wordt gezien als een milieuvriendelijke vorm van brandstof voor auto´s en de opwekking
van electriciteit en geschikt voor landen als bijvoorbeeld Kaupelan.
De delegatie reisde vervolgens per helicopter noordwaards naar het conferentieoord Mont se
Casser Deux Jambes waar de delegaties ´s avonds het eventuele Ilja Romaans lidmaatschap

van FICT bespraken. Waarschijnlijk zal ons land nog dit jaar een aanvraag indienen voor het
(geassocieerde) lidmaatschap van deze organisatie, daar Île de Romanhe inmiddels aan alle
voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet. Ook zal Kaupelan een ambassade openen in
Port de Boiguehenneuc waarvoor inmiddels een gebouw ter beschikking gesteld is in een
nieuw gedeelte van de hoofdstad aan de Rue Mohammed Bouazizi. De Ilja Romaanse
ambassade in Canberra, Australië zal geaccrediteerd worden voor Kaupelan. Binnenkort zal
de regering bekend maken wie als chargé d´affaires naar Purikali gestuurd wordt.
Op de 26e werden besprekingen met het Ilja Romaanse bedrijfsleven gehouden.
Vertegenwoordigers van enkele Ilja Romaanse bedrijven zoals Union Minière, TéleRomanhe,
Irtel waren uitgenodigd voor besprekingen over eventuele Kaupelaanse investeringen in ons
land en Ilja Romaanse investeringen in Kaupelan en de vorming van joint-ventures. Volgens
de Kaupelaanse delegatie biedt ons land goede mogelijkheden voor investeringen in het
toerisme, de textielindustrie en de visserij. De Kaupelanezen waren ook geinteresseerd in de
export van materiaal voor de visserij, auto´s (Watera), terwijl de bovengenoemde Ilja
Romaanse bedrijven vooral wilden investeren in telecommunicatie op Kaupelan en de export
van textiel, grondstoffen en in de toekomst, methaangas als brandstof. De
luchtvaartmaatschappij van ons land, A.I.R. werd uitgenodigd om deel te nemen aan het
ALALNET (samenwerkingsorganisatie waarvan de deelnemende maatschappijen voordelen
genieten van regionale vluchten tegen een gereduceerde prijs).
Later die dag reisde het gezelschap, opnieuw per helicopter, naar Île de Marion waar zij een
agrarisch project bezochten (eigendom van Orange Forestier). Ook hier werd duidelijk dat
Kaupelan in samenwerking met ons land op agrarisch gebied waarschijnlijk een grote
bijdrage kan leveren.
Op vrijdag vertrok de Kaupelaanse koning en zijn gevolg in de richting van Belbenoit waar
zij afscheid namen van hun Ilja Romaanse gastheren en terug konden zien op een geslaagd
staatsbezoek. President Faroz-Zaran werd hierbij uitgenodigd voor een staatsbezoek aan
Kaupelan, waarschijnlijk later al dit jaar.

