THERE IS SOMETHING ROTTEN IN THE HEART OF BRUGES

Dat dachten wij gisterenavond nadat wij uw
poppenkast verlieten. Wij hebben inderdaad de
Brugse begrotingsgemeenteraad bijgewoond van 18u
tot 23u. Maar ach als eeuwige optimisten doen wij
nu gewoon de oproep aan jullie om toch minstens
dissident naar elkaar te glimlachen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als in de stad van Visart
een ommekeer in bosbehoud plaats kan vinden.
Iedereen zou er beter van worden. Er komt dus zeker
nog een gelegenheid om de grond voor de 2-vaksbaan
te begroten en Fabricom te betalen. Ga daarna voor
de duurzame grondenruil met Fabricom en red hut
bos 3,5 ha BPA ten Briele. Ontvang binnenkort de
burgers en de burgeressen aan de linkerkant van het
kanaal, GGF neemt binnenkort initiatief tot Brugse
bosvrede. Tot slot bevelen wij schepen Lambrecht &
burgervader Moenaert aan om nu reeds na te denken over hun mogelijk ontslag uit het schepencollege.
Indien ooit zou blijken dat hun samenwerking een
kapwerking is en oranjerode scheppingsidealen
worden verloochend dan vinden wij niet dat zij
langer kunnen aanblijven in de stad van Visart. Dan
laat men beter de eer aan zich zelf. Voor 1 man kap
je geen 7 voetbalvelden bos. Mercedes houdt van
bossen. Dan kan zij best de Brugse burgermoeder
worden…? Volg de boslegende verder op www.ggf.be

ER ZIJN GEEN VERLIEZERS (Ben Okri)
Onze toekomst is groter dan ons verleden. Tot nu toe
hebben wij de krachten van de geest merendeels verkeerd toegepast. Wij hebben de wonderen van de menselijke geest onvoldoende toegepast. Wij worden niet
bepaald door ons falen. Rivieren hebben hun loop gewijzigd. In de hemel vinden revoluties plaats. Tussen de
sterren onafgebroken. Voortdurend worden nieuwe
werelden geboren.
Wat wij beschaving noemen is pas tien jaar oud in de
geest van een eikenboom. En luttele seconden slechts
voor een verre ster. Tradities hoeven ons niet te belasten. Wij belasten onszelf met tradities, met het verleden,
met voorbije mislukkingen. Voorbije vormen, voorbije
inzichten. Al deze dingen hebben wij gemaakt; wij
kunnen ze ook weer ongedaan maken.
Wij allen kunnen de wereld, ons leven herdromen. Maar
de conceptie moet nu beginnen. De geboorte moet nu
beginnen. Wij moeten ons wijden aan de taak om dor
hout weg te snoeien en onze geest te ontdoen van
vastgeroest denken en achterhaalde opvattingen. Wij
moeten beginnen opnieuw te denken, ons voorbereiden
op een nieuwe wind, een vollediger toekomst.
Die voorbereiding zal de moeite waard zijn, want ieder
van ons is de reddende hand en medeschepper van de
wereld waarin wij leven. Maar wij dienen hier en nu te
beginnen, te midden van elkaar en in eenzaamheid.
( keerspreuk voor de 21ste eeuw: gevecht in de geest )

