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Evacuatie van dorpen en steden na uitbarsting van
Piton des Grandes Feux.
(Port de Boiguehenneuc) De situatie rond de vulkaan Piton des Grandes Feux (of Takran
zoals deze in het Romanhe genoemd wordt) is zeer kritiek geworden na een grote uitbarsting
begin deze maand. Uit de krater van deze aktiefste vulkaan van het land, gelegen op slechts
twintig kilometer afstand ten zuiden van Port de Boiguehenneuc, komen enorme
rookwolken, as en giftige gassen, en in het gehele land werden de aardschokken gevoeld die
met de uitbarsting gepaard gingen. Gedurende enkele dagen werden rotsen en stenen,
waarvan sommigen ter grootte van een kleine auto, uitgespuuwd, maar deze belandden in
het onbewoonde gebied rondom de vulkaan. Een aantal kleinere steden en dorpen aan de
Baie des Morses werden
geëvacueerd nadat zij door
lavastromen bedreigd
werden, maar omdat de
meeste lava naar het
noordoosten stroomt is de
hoofdstad vooralsnog niet
in gevaar. Daarentegen
werd daar een aantal
gebouwen door de
aardschokken beschadigd.
Er is tot dusverre niemand
om het leven gekomen,
maar de autoriteiten
hebben plannen voor de
evacuatie van de zuidelijke
delen van Port de
Boiguehenneuc, mocht de
stad gevaar lopen en ook
voor het nabijgelegen Port
Augurq, op slechts vijftien
kilometer van de Piton des
Grandes Feux. Sommige
inwoners van Port de
Boiguehenneuc kunnen
zich nog steeds de fatale
uitbarsting van 1939
herinneren toen een groot
gedeelte van de hoofdstad
letterlijk in de as werd
gelegd. De Piton des
Grandes Feux werd bijna een jaar geleden aktief en het is sindsdien erg onrustig rond de

vulkaan. President Faroz-Zaran en minister-president Guimarc Bonamy, die zich op het
moment van de uitbarsting op de conferentie van FICT in het noordelijk gelegen land
Adzjatië bevonden, werden onmiddelijk ingelicht over de plotselinge noodtoestand op Île de
Romanhe en haastten zich direkt na het afsluiten van de conferentie terug naar Île de
Romanhe. Maar door de zuidoostelijke wind en de aswolken waren de autoriteiten
gedwongen om de nationale luchthaven van Île de Romanhe te sluiten voor al het
luchtverkeer en het vliegtuig van de president en minister-president was daardoor
gedwongen om op de Franse militaire basis, verder naar het zuiden te landen. Al het
vliegverkeer van en naar Jean-François Sirkit Sept International Airport ligt sindsdien stil en
volgens de regering van ons land zal dit zo blijven totdat de wind van richting verandert en
de as naar het oosten waait.

FICT-conferentie.
(Ahstinok) Op vier mei werd de jaarlijkse conferentie van de lidstaten van FICT gehouden,
dit maal in het Noordeuropese land Adzjatië. Zoals gewoonlijk waren zowel president
Faroz-Zaran als minister-president Bonamy op de conferentie aanwezig. De voornaamste
punten op de agenda waren de situatie in Tarmorië en de toelating van het in de Stille
Oceaan gelegen land Guelphia als nieuw lid. Minister-president Bonamy, als bemiddelaar
van FICT in Tarmorië, rapporteerde over de situatie in het Noordafrikaanse land. Er is nog
geen oplossing in zicht voor het conflict tussen de junta en de rebellen, maar het positieve
nieuws is dat volgens premier Bonamy het vechten gestopt is en dat er nu geregeld
gesprekken gehouden worden met de beide zijden. Ondanks dat lijkt het erop dat het
oplossen van het conflict nog lange tijd zal gaan duren en op de conferentie werd besloten
dat premier Bonamy zijn werk als bemiddelaar zal voortzetten. Île de Romanhe zal
niettemin de zaak voorleggen bij de Afrikaanse Unie, aangezien geen enkele lidstaat van
FICT de mogelijkheid heeft om vredesbewarende troepen naar Tarmorië te sturen.
Het volgende punt op de agenda was de toelating van Guelphia als nieuw lid van FICT. De
premier van Guelphia, Matthew Jones, sprak op de conferentie over de belangrijkste redenen
voor zijn land om het lidmaatschap te zoeken en maakte duidelijk dat het land zich nu meer
wilde inzetten in de internationale gemeenschap. Het besluit over de toelating van het land
als nieuw lid werd vervolgens unaniem genomen (hoewel het lidmaatschap eerst van kracht
wordt nadat het volk en de koning van Guelphia zich hierover in een referendum
uitgesproken hebben).
Hierna werd het Kaupelaanse voorstel besproken voor de financiering van FESD en de
manier waarop FESD projecten in de lidstaten zal bekostigen. De delegaten konden het
evenwel niet eens worden over het voorstel en besloten om het voorstel door te schuiven
naar de conferentie van ambassadeurs, waar het grondiger besproken kan worden alvorens
men een besluit kan nemen. Andere punten op de agenda waren het voorstel voor de FICTspelen en handelstentoonstellingen. De ingediende voorstellen werden aangenomen, waarna
de voorstellen voor de lokaties van FESD, FSTE en FSTS werden besproken. FSTS zal in La
Mère á Boire gevestigd worden. Helaas, door gebrek aan tijd, werd geen besluit genomen
over de overige punten op de agenda en deze werden doorgeschoven naar de volgende
conferentie. Daar zal ons land opnieuw de voormalige premier Germain Karg voordragen
als kandidaat voor de post van direkteur voor FESD.

