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ABIDJAN.NET, 6 november 2015, "Milieu/Djibi dorp: overlegging van de
resultaten van de saneringswerkzaamheden van de door de giftige
afvalstoffen vervuilde sites"
"[Afbeelding; Fotograaf: Atapointe | Photo N˚320848] Vrijdag 6 oktober 2015. Abidjan. De Minister
van l`environnement, de la salubrité et du développement durable [Milieu, Stadshygiëne en
Duurzame ontwikkeling] heeft, in samenwerking met Bnetd en de onderneming Biogénie, de
plechtigheid georganiseerd van de overhandiging van de resultaten van de saneringswerkzaamheden
van de door de storting van de giftige afvalstoffen vervuilde sites. Foto: Hervé Montaclair, Algemeen
Directeur van Biogénie le blanc! en de minister Allah Kouadio Rémi. “

LE NOUVEAU REVEIL, 7 november 2015, "Sanering van de door de Probo
Koala vervuilde sites Alépé 1 en 2/ Dr Rémi Allah, minister van Milieu: De
sites zijn volledig gesaneerd", François BECANTHY
"[Afbeelding; Fotograaf: Atapointe] Milieu/Djibi dorp: overlegging van de resultaten van de
saneringswerkzaamheden van de door de giftige afvalstoffen vervuilde sites vrijdag 6 oktober 2015.
Abidjan. De Minister van l’environnement, de la salubrité et du développement durable [Milieu,
Stadshygiëne en Duurzame ontwikkeling] heeft, in samenwerking met Bnetd en de onderneming
Biogénie, de plechtigheid georganiseerd van de overhandiging van de resultaten van de
saneringswerkzaamheden van de door de storting van de giftige afvalstoffen vervuilde sites.
(…)
De Minister van l’environnement, de la salubrité et du développement durable [Milieu, Stadshygiëne
en Duurzame ontwikkeling] Dr Allah Rémi, heeft gisteren de afsluiting aangekondigd van de
saneringsperiode van de sites Alépé 1 en 2. Deze aankondiging vond plaats tijdens de officiële
overlegging van de resultaten van de saneringswerkzaamheden, die in maart 2010 zijn begonnen
door de Frans-Canadese onderneming Biogénie, die wegens de verkiezingen van 2010 waren
onderbroken, en eind november 2011 hervat zijn. "Ondanks de moeilijkheden die we zijn
tegengekomen en die inherent zijn aan een dergelijk project, zijn de verwachte resultaten behaald.
Met andere woorden, de biologische verwerking van de grond en van de door de giftige afvalstoffen
van de Probo Koala vervuilde stoffen op de sites Alépé 1 en 2 is succesvol, zoals blijkt uit de door
Biogénie en Bnetd vermelde wetenschappelijke en technische gegevens" aldus minister AllahKouadio. Volgens Tagro Patrice, belast met Milieuontwikkeling bij Bnetd, kon door de opdracht die
aan zijn organisatie is verleend, een kwaliteits- en kwantiteitscontrole worden doorgevoerd ten
aanzien van de uitvoering van de afgravings- en saneringswerkzaamheden van de vervuilde grond.
"De afgravingswerkzaamheden zijn op zodanig rigoureuze wijze uitgevoerd, dat alle vervuilde grond
gescheiden kon worden.

(…)
Op grond van de uitgevoerde analyses, zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten van Biogénie van
de biologische verwerking van de grond op de site Alépé 1: De waardes van de door de verwerking
beoogde parameters zijn lager dan de doelstellingen uit het contract van Biogénie, de geurtesten en
de metingen ter plaatse geven een volledige afwezigheid van geuren aan, het waterhoudende
gasvormige afval heeft geen schade toegebracht aan het milieu van de behandelde site Alépé 1", zei
hij.
(…)"

FRATERNITE MATIN, 8 November 2015, "9 jaar na het storten van gifafval van
de Probo Koala Alle sites voortaan schoon! ", Germain GABO
« [afbeelding; Archieffoto] Ongeveer 17.000 ton vervuilde grond is gedurende 18 maanden verwerkt
op de sites van Alépé 1 en 2.
(…)
Deze mededeling is gisteren gedaan door minister Rémi Allah-Kouadio tijdens een ceremonie die het
einde en de certificering markeerde van de sanering van de sites (Alépé 1 en 2) van Djibi dorp in de
gemeente Abobo.
(…)
Rémi Allah-Kouadio die gisteren de plechtigheid met betrekking tot het afsluiten van de laatste
saneringswerkzaamheden voorzat, heeft officieel verklaard dat "alle plaatsen waar de giftige
afvalstoffen van de Probo Koala zijn gestort, volledig gesaneerd zijn en voortaan geschikt zijn voor
elk gebruik”. De Minister van l’environnement, de la salubrité et du développement durable [Milieu,
Stadshygiëne en Duurzame ontwikkeling] heeft de uitvoerende onderneming Biogénie
gecomplimenteerd met haar expertise en de kwaliteit van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden.
De resultaten daarvan zijn bekrachtigd door Bureau national d’études techniques et de
développement (Bnetd) [Nationaal bureau voor technisch onderzoek en ontwikkeling] en het Centre
ivoirien antipollution (Ciapol) [Ivoriaans centrum tegen milieuvervuiling].
(…)
De regering is begonnen met saneringswerkzaamheden, heeft deze voortgezet met aanvullende
sanering, die zijn uitgevoerd gedurende vele maanden om te eindigen met de oplevering van de site
van Djibi dorp die de laatste site was waar het werk nog gaande was.“

