
Welkom woord 

 

 Beste landgenoten, 

 Lieve vrienden, 

 Beste bezoekers van de website van de Ambassade van Algerije in Brussel, 

 Deze week ben ik begonnen als Ambassadeur van Algerije bij het Koninkrijk België, 
het Groothertogdom Luxemburg, Permanente Vertegenwoordiger van Algerije bij de 
Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Werelddouaneorganisatie. 

 Daarom heet ik u welkom op deze site dat we vandaag een venster willen hebben 
op Algerije, op de evolutie van de betrekkingen met België en Luxemburg, inclusief die met 
de instellingen die in Brussel zijn gevestigd. 

 Naast de eer en het voorrecht die mij toekomen, meet ik het gewicht van de 
verantwoordelijkheid die op mij rust in deze hoedanigheid en van de taak die nu op mij rust, 
die ten dienste zal staan van het bevorderen van de betrekkingen tussen vriendschap en 
bilaterale samenwerking. 

 Van alle dimensies, politiek, economisch, commercieel of cultureel die de 
betrekkingen tussen landen structureren, is de menselijke dimensie, met betrekking tot de 
grote Algerijnse gemeenschap gevestigd in België en Luxemburg, van bijzonder belang voor 
mij. Samen met ons Consulaat-Generaal in Brussel zullen we ervoor zorgen dat we het 
beheer van alle zorgen van onze onderdanen in deze landen verder verbeteren. 

 Mijn landgenoten wil ik erop wijzen dat de president van de republiek, de heer 
Abdemadjid Tebboune, ons er bij elke gelegenheid met klem aan herinnert dat de Algerijnse 
gemeenschap in het buitenland een integraal onderdeel is van de Algerijnse natie en dat 
onze primaire taak is om aandachtig te zijn en te reageren op hun zorgen. Het is onze plicht 
om het land te dienen en zijn rechten en vooral zijn waardigheid te beschermen, met respect 
voor het gastland. Het is onze plicht om het nauw te associëren met de grote gebeurtenissen 
van de natie. Het is onze plicht het land aan te moedigen actief deel te nemen aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het land en aan de opbouw van Nieuw-Algerije. 

 Beste landgenoten, 

 Ik nodig u uit om te mobiliseren en deel te nemen aan de verwezenlijking van de 
grote ambities die Algerije, uw land, koestert voor u en voor al zijn kinderen zonder 
onderscheid, waar ze ook zijn. 

 Bovendien heeft de Algerijnse Ambassade in Brussel de missie om de bruggen van 
vriendschap tussen onze landen te consolideren, maar ook om de enorme kansen voor 
samenwerking, partnerschappen, complementariteit in wederzijds belang en solidariteit 
bekend te maken en aan te moedigen. 

 Beste Belgische en Luxemburgse vrienden, 

 Ik zeg u, namens al mijn landgenoten die onder u in uw bevriende landen wonen, 
dank u voor uw warme gastvrijheid, vriendschap en wederzijds respect die, zonder enige 
twijfel, gemeenschappelijke waarden vormen van samenleven tussen onze volkeren. 

 Ik bevestig opnieuw mijn wil en mijn vastberadenheid om alles in het werk te stellen 
om onze betrekkingen te versterken in het belang van onze volkeren en onze landen, om de 
rechten van onze onderdanen in België en Luxemburg te vrijwaren, in de geest van het 
verdiepen van de menselijke banden tussen onze landen. 

 Ik wens u een prettig bezoek en een goede raadpleging van onze website. 
 

                  Ambassadeur Ali MOKRANI 

            13 oktober 2022 


