BOSGEUZENLIED NAMENS KLEINE LIEDEN
Gelegenheidsgedicht voor Johan Vande Lanotte
Kameraad Vande Lanotte,
Op U stellen wij, Groene Gordel Fronters onze hoop,
Op drastisch bosbehoud in de Vlaamse biotoop.
Elke stedelijke habitat steekt eivol :
Rat races eisen er dagelijks zware tol.
Laat ons kinderen ravotten in bossen
En spelletjes spelen op de mossen.
Herinner U Louis Neefs en Willem Vermandere.
Zij hopen dat het zal veranderen :
Gedaan met kappen, klieven en vellen.
Iedere boom in Westland kan tellen!
Al die ‘zonevreemde’ bossen als
Oases tussen asfalt en beton :
Gaan die tegen de vlakte, zonder pardon ?
Gaan ze voor de botte (?) bijl, in allerijl ?
We pleiten voor duurzaam ruimtebeheer.
Wie herinnert zich het sprookjeswoud van weleer ?
Het Groene Gordel Front ijvert pro deo contra de punctie
Van een stuk Lappersfortbos met Vlaamse symboolfunctie.
Kleine lieden gaan nog naar de ‘buiten’ .
Om er merels en kerels te horen fluiten…
Kameraad Vande Lanotte,
Laat ons die resterende bossen.
Geef hun op zijn minst tien orkanen respijt,
Tot spijt van degene die ’ t benijdt.
Kleine lieden zullen U dankbaar zijn.
Weet : in veel plannen van het V.B.O. steekt venijn!
Wordt stad verder onstad ?
Wordt de mens nog meer onmens ?
Wordt onze samenleving nog meer samenbeving ?
Blijft het motto : ontsla, werf aan ?
Maak plaats, ruim baan !
Een nieuwe goldrush komt aan …
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…Wordt Kipling’s Junglebook
een dolle, economische jungle ?
Overal heerst angst :
Angst om je job te verliezen
Opdat men een ander zou verkiezen
Om alles te kunnen betalen
Om de hoge werkdruk te halen
Om te falen
Om te verschralen
Om mensen-zonder-papieren
Om white collar-aasgieren
Om illegalen
Om fluctuerende kapitalen…
Upperclass, upperten . Voor wie de uppercut ?
Ratpack, rat races, just for aces ?
Zijn Groene Gordel Fronters humanisten?
Zijn het wereldvreemde utopisten ?
Ligt de waarde van het leven
Veeleer niet in het streven,
In het reiken naar, in plaats van het bereiken ?
Kameraad Vande Lanotte,
You ‘re a honorable man…
Just do what you can…
Dit is de wens van a philosophical poet.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

BOSSEN BESTAAN NIET IN DE HELFT. ZE MOETEN VOLLEDIG ZIJN
GGF-visitatie aan Johan Vande Lanotte, SP.a voorzitter, 16/02/07 Oostende
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen.
Al is de oude kracht niet meer, die hemel & aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart
verlangt naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te
zoeken, te vinden en niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in 'Dead Poets Society'
inspiratie bosdichters www.regiobrugge.be/lappersfortpoets )
Het is de eerste keer dat we een belangrijk politicus bezoeken sinds All Gores ' an inconvenient truth ' het politieke klimaat bij politici en bevolking opwarmde. We hopen dat de
wereld klaar is om groene dromen & woorden te koppelen aan de daden. De 13.000 groene gordel petitie-handtekeningen en de 2007 liefdeswensen voor een goed jaar voor de
(zonevreemde) bossen getuigen van een breed gedragen volkswil ( on line www.ggf.be ).
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NA DE STEM VAN DE MUZES LAAT GGF DE STEM VAN HET VOLK HOREN
Het is een ode aan de liefde voor bossen, bomen, natuur, groen en leven. Het motto van
Louis Neefs indachtig : laat ons een bloem en een bos dat nog groen is ! Kijken mag :
aankomen met bijlen niet. Het oude industrieplan van Brugge moet afgevoerd worden
want we willen geen zotte toeren in het symboolbos dat het Lappersfort geworden is.
Politici van Brugge: luister naar uw mensen ! Bos is leven en zuurstof. Bossen bestaan
niet in de helft: ze moeten volledig zijn. Na veel getalm en een onzekere beslissing is
het tijd om dit bos- en natuurgebied integraal te beschermen.
LAAT ER EEN BOS ZIJN ( zie ook open brief on line op www.ggf.be )
Vandaag richten we tot de politici van goede wil een oproep om op een vreedzame manier
uit het DRAMA van het Lappersfortbos te komen. Duurzaamheid en bescherming van de
bossen is een uitdaging voor alle politici, mensen en bewegingen van goede wil!
Wil daarom a.u.b. nu alle mogelijke pistes bestuderen om het integrale Lappersfortbos als
Stads- en Poëziebos te vrijwaren (aankoopoptie industrieel gedeelte, Brugse BPA- wijziging, nieuw groen Vlaams RUP, duurzame grondenruil ergens in Vlaanderen of Brugge,
Fabricom-bos-stichting - schenking voor 1 symbolische euro). Red a.u.b. het Poëziebos.
Aan de Vlaamse regering (en aan Johan Vande Lanotte & collega-voorzitters) vragen we
om de zonevreemde bossen hoog op de politieke agenda te zetten. Wat baten aangehouden
Lappersfort-strijd en nieuwe bossen als ergens in Vlaanderen om de 36 dagen 18 ha. bos
verdwijnt, lapje per lapje. Na de zonevreemde bedrijven & dito woningen zijn de bossen
aan de beurt ! Ze zijn niet onbelangrijk in de ongemakkelijke toekomst die er aan komt…
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland in Hanzestadcoalitie www.ggf.be
LAPPERSFORTMUSEUM online via http://ggf.regiobrugge.be
050/390957
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