GGF blaast 9 kaarsjes uit in het Brugse Poëziebos
Al 9 jaar lang zijn wij afgevaardigden van grond & water, licht & lucht, planten &
dieren, bos & ademruimte, milieu & erfgoed in onze Unesco werelderfgoedstad. En
van de mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Wij allemaal dus. Met
vallen en opstaan en ondanks verlies hebben we heel wat bereikt. We hopen dat het
Hugo Clauspad & het Poëziebos ondertussen integraal deel uitmaken van Vlaamse
overheidsplannen voor Brugge http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars. De muzes van het bos zijn bereid mee te
dromen aan een visie waar bossen en poëzie deel uitmaken van VIA, Vlaanderen in
Actie. Onderaan lees je een verjaardagsgedicht voor www.ggf.be . En noteer extrapoëzie-wandeling Lappersfortbos 4 juni 15u30 met bosdichter Paul Saccasyn.

Vandalisme, zelfs klein vandalisme onaanvaardbaar
Op een nieuwe loods in het gekapte zonevreemde industriedeel van het
Lappersfortbos werd het woord ‘misdaad’ geschilderd. Als GGF distantiëren wij ons
hiervan.Voor ons is vandalisme, zelfs klein vandalisme, onaanvaardbaar. Het helpt
ons geen stap verder. Integendeel, het maakt de mensen die het goed menen met
bos & milieu zwakker en ongeloofwaardiger en verkleint het draagvlak van de
bosbeweging.

Van vandalisme wordt niemand beter Het Groene Gordel Front distantieert
zich als Brugse bosbeweging van elke vorm van sabotage of vandalisme! Onze
acties en basishouding zijn nooit anoniem of gewelddadig geweest. Wij blijven
geloven in de dialoog. We wensen ook niemand (anonieme) bedreigingen, geweld of
fysieke schade toe. We blijven vinden dat milieuacties buiten elke sfeer van
criminaliteit, vandalisme of sabotage moeten blijven. We pleiten voor volledige
geweldloosheid tegen wie of wat dan ook. Dat zeggen we steeds luid en duidelijk.
Tegen iedereen. Ook tegen de nieuwe anonieme actievoerders die we niet kennen.
Een nobel doel mag niet door minder nobele middelen besmet raken. We vrezen dat
anders het kind met het badwater zal weggegooid worden.
Veel woede en onbegrip in de wereld Er is veel woede in de wereld om wat er fout
gaat en om wat er allemaal aan leven vernield wordt. Jonge mensen lijden pijn aan
de grote mensen die de wereld naar de bliksem helpen. En ze botsen op een
zwijgende politieke muur van onbegrip. Vandaar de dringende nood aan politici en
mensen van goede wil die de broodnodige dialoog met deze verontruste jonge
generatie aangaat. Zij liggen wakker van waar het met de wereld naartoe gaat. De
gedachte van Ghandi 'wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien' lijkt
het goede motto. Daar moeten we samen aan werken voor een duurzaam en
dierbaar Brugge binnen een bosrijk Vlaanderen in Actie met ademruimte & hoop.
Driedubbele oproep ! Aan de anonieme actievoerders : voer positieve en
creatieve acties met open vizier. Aan bosminister Schauvliege : toon beloofde
Vlaamse zonevreemde bossenplan. Aan de overheden : investeer in oprechte &
ernstige dialoog met burgeractiegroepen en leg verbindingen.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front, 050/390957 & Peter Theunynck, Lappersfort
Poets Society, 0486/737220 ( www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk )

PS. Zondag 9 oktober 2011 om 14u30 ter gelegenheid van www.weekvanhetbos.be
wordt het GGF uitgezwaaid door de stadsdichter van Antwerpen. Onze 9 levens
zitten er dan op http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27

ONVERWACHTING, verjaardagsgedicht voor GGF
Onverwachting op het aangezicht, klare onschuld in haar
onbespoten ogen, ongemaaide huid, ongewiede woorden.
Dat ongeharkte haar van haar met onkruid te allen kante,
mossige benen, stoffige wortels in de blijfschoenen.
Ze denkt aan aangespoelde roeispanen. Geen matroos
heeft scheepsalarm geslagen, geen pinguïn luidkeels
getoeterd, geen zeehond geblaft aan zijn ketting.
Ze hebben het blauw gelaten en daaruit zijn wij geboren.
Ergens is het fout gelopen, zegt ze, ergens zijn woorden
kopje onder gegaan. Over haar schouder wenkt de roerloze
oceaan. Ze maant ons te blijven. Badwater loopt in de kuip,
bubbels in de glazen: zo begint geen weggaan. Eucalyptus
danst in de haard. De pianola belooft strijkers en blazers.
Tegen muren lachen de voorouders. Spoel hier maar aan.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

