Valkenburg aan de Geul, 11 juni 2009

Persbericht

Château St. Gerlach gastheer Ministers van Defensie
Op 10 en 11 juni was Château St. Gerlach voor enkele dagen militair gebied. De Ministers
van Defensie van de acht landen (Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië,
Denemarken, Estland, Roemenië, Australië en Nederland) die in het zuiden van
Afghanistan de grootste militaire bijdrage leveren aan de ISAF-missie van de NAVO
waren bijeen om te overleggen over de situatie in het zuiden van Afghanistan. Ze werden
vergezeld door hun hoogste militaire adviseurs.
Defensie was tijdens de top verantwoordelijk voor de bewaking van het château. Rondom
het landgoed waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. 750 mensen van Politie
en Koninklijke Marechaussee werden ingezet om de ministersconferentie veilig te laten
verlopen.
Château St. Gerlach vond het een eer de Ministers te mogen ontvangen. Alle
medewerkers hebben hun uiterste best gedaan om de ministers en de overige
aanwezigen zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Minister van Middelkoop noemde zich een
trotse gastheer dat hij zijn collega-ministers in zo’n mooie omgeving mocht ontvangen.
Hij kon dan ook vele complimenten in ontvangst nemen over de locatie. Samen met
Robert Gates bracht hij gisterenavond een bezoek aan de monumentale Gerlachuskerk
op het landgoed. Hij gaf aan dat ze beiden zeer onder de indruk waren van de prachtige
kerk. Van Middelkoop: “De gastvrijheid op het landgoed zorgde voor een relaxte sfeer.
Dat is ook belangrijk voor de chemie tussen de landen, waardoor een groeiend
vertrouwen in de ISAF ontstaat”.
Het is niet de eerste keer dat Château St. Gerlach hoogwaardigheidsbekleders ontvangt.
Het landgoed ontving eerder al de Amerikaanse oud-president Bush in 2005 en was
tevens gastheer van de NAVO-top in 1997 en van diverse ministeriële conferenties
tijdens het Nederlands Europese Voorzitterschap (zoals de Gymnichtop).
Foto: Foto van de 8 defensieministers voor Château St. Gerlach
Neem voor beeldmateriaal contact op met de Marketingafdeling.
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