Persbericht GGF Fabricom Yes We Can * Toespraak Friends of the Earth bij het
boomknuffelmoment bedreigd Lappersfortbos Brugge * Afscheidsgedicht
bosbezetters * Ballade der gehangenen Don Fabulist & François Villon
1) Lappersfortbos Zuurstoffabriek : Fabricom Yes we can !
persbericht GGF, einde week van hut bos 18.10.09
In onze bosbrief aan de koning on line op www.ggf.be ( september ) suggeren wij de
overheid een structurele oplossing voor de zonevreemde bossen. Ook het VBV
reddingsplan vind je daar. Nu moeten we uitzonderlijk minimum 1,6 miljoen euro
inzamelen. Voor GDF SUEZ Fabricom. Een bedrijf van goede wil dat dit jaar een
geduldig parcours bewandelt en in minnelijke schikking is met de bosbezetters &
GGF. In ons persbericht van 14.10.09 – 7 jaar na de ontruiming – schreven we nog :
“ Op 1 december kan GDF SUEZ Energy Services International nv weer vrij beschikken over
zijn eigendom. Het Groene Gordel Front roept de bosbezetters www.lappersfort.tk op om de
gedachte aan het vredesbos intact te bewaren en begin december nieuwe projecten uit te
bouwen voor een betere en andere wereld. “ Dit blijft natuurlijk zo.

Toch vragen we een klein beetje meer tijd voor het geld dat wij inzamelen voor
Fabricom. Wij vragen hen garanties om niet te kappen voor driekoningen 2010. Zo
kunnen we toch proberen wereldwijd de mensen van goede wil aan te zetten tot een
Kerst- of Nieuwjaarsgift voor de Lappersfortbos Zuurstoffabriek ? Zo kunnen ook vele
kinderen een cadeaubon van de Sint – goed voor lapjes zonevreemd bosbehoud – in
hun schoentje krijgen ? Zo kunnen we als klein duimpje toch deze reuzetaak aan !
Na een mooie reportage in de Zondag en Het Laatste Nieuws stond in de weekendkrant Het Nieuwsblad een prachtig verslag van de reporter die in hut bezette bos
overnacht. Wij zouden als GGF verbitterd zijn? Dat is maar deels waar. Wij hebben
na 8 jaar strijd minstens 3 gevoelens : 1° Dat van bitter cynisme en ons in de steek
gelaten voelen door grote delen politiek & overheid 2° Maar ook dat van jonge lentehoop. 3° Maar vooral het realisme dat de directe actie van 2 generaties bosbezetters
2001 – 2009 samen met de GGF-diplomatie veel bereikt heeft in die 8 lange jaren
We doen dus nog minstens door tot eind 2039 met www.foeeurope.org want in het
bezette Lappersfortbos zijn veel zaadjes voor de toekomst van de aarde gezaaid.
Omwille van die toekomst geleend van onze kleinkinderen vragen wij aan de
Vlaamse regering of er geen derde weg is ? Denk toch nog even na met ons ?
Misschien is de metode Kris Peeters een uitweg : het bedreigde deel Lappersfortbos
huren tot er een goede oplossing is voor alle betrokken partijen ? Laat iets horen
bosminister Joke…?
Luc Vanneste & Peter Theunynck GGF actief in www.vbv.be/netwerk the fellowship
of the wood
Laat ons bosbezitters worden. Koop nu uw stukje bedreigd Lappersfortbos
We hebben bomen nodig om te overleven. Dus zijn we op zoek naar 32.000 mensen
die 50 euro over hebben voor een m2 Lappersfortbos. Investeer in de toekomst, koop
nu uw aandeel in de Lappersfortforest Oxygen Factory. Act now ! Stort 50 euro per
vierkante meter op het rekeningnummer KBC 738-008-1184-17, internationale
stortingen Iban: BE 61-7380-0811-8417 Bicc: Kredebb. www.saveforest.be en
www.lappersfort.org Doe een collecte op uw school, in uw buurt of in uw familie om
50 euro bij elkaar te krijgen. Geef een lapje bos als verjaardagsgeschenk. Doe het
samen met collega's,... Meer info zuurstoffabriek bij projectverantwoordelijke Andy
Vermaut, andy.vermaut1@telenet.be , gsm 0499/35 74 95 liefst na 17u00 – (Friends
of the Earth Vlaanderen, Brussel – Klimaat –en vredesactiegroep Pimpampoentje);
bij Luc Vanneste, GGF www.ggf.be tel. 050/390957
lappersfortpoetssociety@skynet.be

Als we niet slagen in dit aankoopproject, willen we met de opbrengst ergens
anders in Vlaanderen bos creëren. Hierbij kunnen we rekenen op het advies
van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be.
PS. Poëziewandeling in het Lappersfort Poëziebos donderdag 28 januari 2010 om
14u30 met Peter Theunynck, Johan de Boose & Willy Pirotte (zie www.ggf.be acties
& poëzie). Kader is www.gedichtendag.org Thema ‘ Bij de grens’
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
2) Boomknuffel Friends of the Earth Lappersfortbos, knuffeltoespraak
Dames en heren. We zijn hier vandaag gekomen voor een belangrijke dag in de
geschiedenis van het Lappersfortbos in Brugge. Het bedreigde bos kan je hier
vandaag aanschouwen in al zijn volheid, in al zijn glorie en hopelijks is het hier niet
de laatste keer dat de blaadjes er van de bomen vallen. Je kan hier vandaag nog
eventjes genieten van alle pracht en van alle praal, van de vruchten van de
kastanjeboom die misschien morgen geen kastanjes meer mag dragen… Enfin. De
glinstering van de regen of de diamanten dauwdruppeltjes in de morgen, het
vredevolle gelaat van een prachtige stukje natuur, zorgt bij ons allen voor een stukje
extra vuur. Een prachtig stukje natuur dat nu gekoesterd wordt door een pak mensen
die bereid zijn om er een vierkante meter van te redden om dit bos als groen erfgoed
te beschermen. Dit stukje natuur is niet enkel een symbool van de zonevreemde
bossen in Europa. Het is meer dan dat. Het is iets waar sommige mensen voor hand
en tand hebben gestreden. Een strijd die soms wel op veel onbegrip is gestoten.
Onbegrip omwille van het feit dat heel wat mensen hun vooroordelen en
vooringenomenheid lieten spreken. Perceptie en vergelding. Woorden van haat,
krachten die tegen elkaar werken, in plaats van samen te werken. Vandaag zijn we
met het Lappersfortbos in een nieuw tijdperk gekomen. Het tijdperk van de dialoog,
de vriendschap en het positief samenwerken. Het zoeken naar oplossingen in
samenspraak met tal van partners, met mensen die een signaal wensen te geven
inzake het voortbestaan van ons bos hier in Brugge. Soms zijn er in het verleden
heel wat misverstanden gegroeid. Deze hadden vooral te maken met het gebrek aan
dialoog en aan wederzijdse verstandhouding. Vandaag zijn we gekomen aan een
nieuw tijdperk. Het tijdperk van de vreedzame coëxistentie of eigenlijk het liefdevol
naast elkaar bestaan. Liefdevol, zonder elkaar van alles te willen beschuldigen,
liefdevol door het verleden vandaag te vergeten en te werken aan de toekomst van
onze planeet en te geloven in de goede bedoelingen van elkaar. We hebben het
verleden inderdaad achter ons gelaten. We beginnen vandaag met een nieuwe lei.
De toekomst van het bos kunnen we vandaag nog niet garanderen, maar we zijn
hoopvol dat er nog een pak mensen zullen bijkomen. De analyse op vrijdagavond
van onze stortingen bedroeg 5400 euro (individuele giften), 6000 euro van de partij
Groen!, 5000 euro van de VZW Omgevingsfilosofie met Eric Nobels en nog 343
toezeggingen van mensen die nog moeten storten of die campagnes starten om dit
bos te redden. Het stemt me hoopvol, maar ik hoop dat nog heel wat mensen
wakker zullen worden en effectief de daad bij het woord voeren. Vandaag kan je
jezelf een groen geweten schoppen door het Lappersfortbos te steunen. Op 6
oktober verscheen het rekeningnummer voor de eerste maal in de regiopagina’s van
een krant. We zijn vandaag de laatste dag van de week van het bos en dat hebben
onze bomen geweten. Elke dag zijn ze in de weer om via het proces van
fotosynthese, de zonnenergie die op het blad neerstraalt om te zetten. Het
absorberen van koolstofdioxide en het laten vrijkomen van zuurstof. Deze bomen
waarderen wij vandaag meer dan ooit te voren, omdat we ons bewust zijn dat ze
voor onze mensen een belangrijke rol spelen. Voor deze belangrijke rol willen we
vandaag onze bomen bedanken. We willen hen vandaag knuffelen om ons diep

respect te tonen. Gezien het feit dat voor deze boomomarmactie, een zender en
ontvanger nodig is, vraag ik aan de mensen, om telkens met tweeën een boom te
omarmen. De twee mensen zenden het positieve signaal uit. Wees zelfs niet bang
om de boom te zoenen of er stilletjes je verlangens tegen uit te spreken, maar werk
verder aan het begrip tussen mens en natuur. De boom luistert steeds naar ons.
Dames en heren… Deze boomknuffel is belangrijk, want vertelt dat je het echt goed
meent met dit bos en zijn bomen. Een knuffel is oprecht, in die zin dat ze eerlijk zegt
wat je bedoelt of wat je wilt. We knuffelen elkaar, maar ook onze bomen te weinig. Ik
roep tevens alle kinderen op om voortaan eventjes te stoppen en een boom niet als
een object te zien, maar als een levende entiteit. Voel je je niet zo lekker in je vel,
ben je wat down, omarm een boom. Sluit je ogen na de omarming en voel de kracht
van wat je in je armen hebt. Ook wij maken deel uit van dit universum waar ook deze
bomen deel van uit maken. Gezien de bomen zich niet kunnen verdedigen, moeten
wij het voor hen doen. Een boom kan niet liegen of bedriegen, een boom is weerloos
tegen de interactie van de mens. Pak vandaag de bomen maar eens goed vast.
Beperk je niet tot één boom, maar probeer zoveel mogelijk bomen vast te nemen.
Laat de bomen voelen hoeveel je van hen houdt en toon de bomen wat ze voor je
betekenen. Adem vrij en diep, want de boom laat je ademen en drukt meer uit dan
wat we met woorden kunnen zeggen. Als we elkaar vast houden, dan voelen we ons
immers oprecht verbonden. Deze knuffel drukt ook een bescherming uit, door ze te
geven. Daarenboven, kost een knuffel je helemaal niks, maar het heeft ons weer
zoveel kracht om door te gaan met onze dagelijkse strijd voor overleving van dit bos.
De knuffels verlichten onze zorgen.
Vooraleer we overgaan tot het knuffelmoment wens ik enkele mensen te bedanken.
Eerst en vooral Luc Vanneste van het Groene Gordel Front www.ggf.be , Bart Caron
van Groen! voor hun Groen!e geste, schepen van Oostende de heer Yves Miroir voor
zijn positief gebaar, struikrover André, David Heller en Famke Vekeman van Friends
of the Earth www.foeeurope.org , de bosbezetters www.lappersfort.tk en iedereen
die zich nu al heeft ingezet via een storting voor het bos. Ik roep iedereen op om het
bos te willen helpen. Je kan ook voor 25 euro, een halve vierkante meter kopen. Elke
steun is welkom, hoe groot of hoe klein dit ook is. We waarderen elk gebaar.
Daarnaast zouden wij duidelijk willen stellen dat geen eurocent van het gestorte geld
gebruikt wordt voor onze campagne, maar allemaal ten goede zal komen van ons
aankoopproject… Is het het Lappersfortbos, is het een stuk grond waar we bomen op
planten ( bij geen 1,6 miljoen euro ) voortaan mogen we zeker zijn van een
resultaat…
We zoeken nog 31635 mensen die ons willen steunen en we zijn vast van plan deze
te vinden! Act now, knuffel de bomen nu, stort vandaag uw bijdrage vooraleer het
morgen te laat is.
En laat ons nu met z’n allen, met deze positieve vibes indachtig aan ons
boomknuffelmoment beginnen die we een 5-tal minuten willen laten duren, knuffel
ondertussen gerust ook eens elkaar, knuffel elkaar om elkaar oprecht energie te
geven… Samen met ons allen hier aanwezig, samen met de bomen en de liefde voor
de bomen en onze natuur, samen zijn we sterk. Deze wereld, dit universum, dit
stukje natuur behoort ons toe. Het is van ons allemaal.
Dank u wel.
Steeds hartelijke groeten,
Andy VERMAUT
Gsm 0499/35 74 95 (liefst na 17uur) andy.vermaut1@telenet.be

Hugs are meant for anyone
For whom we really care,
From your grandma to your neighbour,
Or a cuddly teddy bear.
A hug is an amazing thing It's just the perfect way
To show the love we're feeling
But can't find the words to say.
It's funny how a little hug
Makes everyone feel good;
In every place and language,
It's always understood.
And hugs don't need new equipment,
Special batteries or parts Just open up your arms
And open up your hearts.

3) ZURE UITSTOOT
Het wordt doodstil in hut bos.
herfstige bomen schreien regentranen weg.
Geen weer om er een hond door te jagen.
Er zijn dààr geen honden meer, nu niet meer.
Zelfs in komende hondsdagen niet.
Nooit meer Lassie, nooit meer Dita.
Doodstil wordt het in hut bos.
Bomen wenen om hun kinderen.
Om hun lieve, berooide schooiers.
Om hun nestwarmte, het omarmen.
De poëten zijn intussen vergeten.
Flarden van hun gezangen
Blijven in dorre takken hangen.
Balladen van gehangenen.
Villon, Guevara, Melanie.
Balladen van bannelingen.
Zo vergaat het in dit Laagland.
Laaghartige, lage landen.
De Lion of Industry lacht,
Lalt om bomen in groene dracht.
Koffie zal Pompier nooit meer zetten.
Er zal voor altijd in hutbos
een stukje kilte blijven hangen.
Mei zal terug komen.
Met groen uit kinderdromen.
Het ooit bezette bos

laat zijn bezetters nooit los.
Paul Saccasyn http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
18/10/2009

4 ) Epitafium van François Villon, ballade der gehangenen

Gij gabbers, die na ons 't pai doortrotten,
Raakt ons in ouwe klapperkop niet kwijt.
Voor medelijden met ons krottig vlotten,
Staat ge bij de Grote Smees in 't krijt.
Ge knijst ons opgeknoopt, per vau, per heit.
De bast, met schranzen eens door ons verwijd,
Heeft zich al lang als sjaf verspreid.
De derig maast ons knoken ook geklist.
Dat onze proesdag niemand ooit verblijdt,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.

Dat wie we met een gabbernaam opdoffen
Ons zo peiger lot niet loens bedibberen.
Het gemot laat ons de strop inploffen,
Maar al 't gajes is gedoemd te slibberen.
De zwarte koler mag ons lijk weggibberen,
Wijl Maria's koter onze schrik peilt.
Dat Jijzele, die van elk de bonjer wegkeilt,
Ons dan niet de zwarterik opdist.
De altijd durende is de bie gezeild,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.

Het sauzen heeft ons boddie knijs gespoeld,
De glimmer maakt ons dor en zwart gefikt,
De ekster heeft ons sluik wreed omgewoeld,
De kraai maast ons de doppen uitgepikt.

Voor ons is gene zitterik geflikt;
In het gehaktak lijk de waai het schikt,
Zijn wij 't dak zonder pannen ingemikt.
De vliegerik heeft ons tot zeef geslist.
Maakt dat ge, bank, niet in deez' peiger zwikt,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.

Prins Jijzele, banjer in de hogerik;
Dat wij niet rullen in de dieperik,
Want ginder wacht het flonken dat ons uitwist.
Gebroeze, knoerst niet met de demerik,
Maar nostert dat de granderik ons opvist.

Naar Bargoens hertaald door Don Fabulist,
lid van de Lappersfort Poets Society, www.ggf.be www.donfabulist.be

