“Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Alleen
staan we nergens en nergens staan we alleen, als we onze problemen en onze behoeften met elkaar
kunnen delen. Samen met anderen binnen Friends of the Earth hebben we de hele strijd rond het
Lappersfort jaren gevolgd, niet altijd van dichtbij, maar soms ben ik er ook eens naar een concert
gegaan. Een lid van onze klimaat –en vredesactiegroep Pimpampoentje, organiseerde er mee een
prachtige Cirque de Forêt. Het was verbazend om te zien welk internationaal gezelschap hierop is
afgekomen… Jongeren uit Ijsland, uit Nederland, uit Frankrijk, uit Engeland, uit Amerika. Het bewijs
was voor ons geleverd. Het Lappersfortbos in Brugge wordt stilaan een internationaal symbool in de
strijd voor het behoud van zonevreemde bossen in Europa. Een internationaal symbool waar jongeren (ook al zeggen sommigen dat ze geen idealen hebben) strijden voor de toekomst van onze
planeet. Een strijd die met ongelijke middelen wordt gevoerd, maar een strijd waarin de mensen
zichzelf en enkel zichzelf geven om de bomen te redden en vooral onze ratracemaatschappij de ogen
wenst te doen openen. De bomen, de bomen… Daar is het hen in werkelijkheid om te doen. De
grondenruil met de Vlaamse regering is uiteindelijk niet doorgegaan. Het laatste sprankeltje hoop
werd hiermee vermoord. 4 mensen tekenden een contract met Fabricom om alle strijd op 18 oktober
te stoppen. Met het negatieve nieuws van de Vlaamse regering, voelden zij zich elke dag slechter
worden. Elke dag een beetje slechter, want ze hebben een contract getekend en zijn ook van plan
om dit na te leven. Het zijn 4 mensen (bosbezetters & GGF) waarvoor ik een diep respect betoon en
die alles op alles hebben gezet om de laatste kans niet te vergallen. Helaas. Ze hadden het zelf
allemaal niet in de hand. De vele beloftes, het feit dat er een oplossing leek te komen die er dan toch
uiteindelijk niet kwam, had velen doen wanhopen. Het kwaad leek geschied. Ze zouden hun strijd
moeten opgeven en dit uiteindelijk zonder resultaat. Dit was iets wat velen triest deed worden. Toen
ze hoorden dat er na de zogenaamd laatste kans, wij met een nieuw idee kwamen, waren de actuele
bosbezetters opnieuw verheugd. Hun ogen straalden. De laatste kans was toch niet de laatste kans
geweest. We kunnen voor dit bos met zijn allen een positief gebaar stellen. Het is niet Friends of the
Earth die dit bos kan redden. Neen. We vragen het aan de wereldburgers zelf, we vragen aan alle
mensen van goede wil om hun individuele verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan de
redding van het Lappersfortbos door een stukje bos, een aandeel van onze zuurstoffabriek te willen
aankopen wat 1m2 Lappersfortbos vertegenwoordigt. En ja… We hebben een pak mensen nodig,
32.000 mensen in het totaal willen we vinden. Het lijkt wel Fata Morgana, maar we willen dit
werkelijkheid maken en zijn op zoek naar zoveel mogelijk partners en aandeelhouders die onze
droom mee willen verwezenlijken. De zuurstoffabriek zorgt er voor dat wij allen op een gezonde
manier kunnen leven en dat we ook morgen nog kunnen ademen in een wereld waar jong idealisme
waar gemaakt kan worden. Het Lappersfortbos kunnen we met z’n allen redden door elk een kleine
bijdrage te doen. Een kleine bijdrage om het symbool van de bedreigde zonevreemde bossen van de
hakbijl te redden. Ik zou daarom aan iedereen willen vragen om hieraan mee te willen werken en
een positieve daad te willen stellen. Bedankt iedereen voor de steun die jullie willen geven. Samen
kunnen we het Lappersfortbos in stand houden en net zoals het mooie Brugge dat bekend staat voor
het behoud van zijn erfgoed, ditmaal een stukje groen erfgoed voor de eeuwigheid bewaren. Dit
groene erfgoed mag niet verloren gaan. Cultuur is volgens mij voortaan voor Brugge ook respect voor
dit stukje natuur. Hand in hand, met wat positieve vibes van iedereen die om het Lappersfort geeft,
kunnen we er in slagen, van cyberhippie tot natuurliefhebber. Laat ons geloven dat we kunnen slagen en dat we ook Fabricom bereid kunnen vinden om iets van hun prijs af te doen. Als onze droom
geen werkelijkheid wordt, willen we het geld gebruiken om elders een stuk nieuw land aan te kopen
en daar evenveel bos te scheppen. Laat ons allen solidair zijn en er voor zorgen dat we in geen tijd
dit bos kunnen laten voortbestaan, door allen massaal te steunen en dit project waar te maken. Het
Lappersfortbos is immers van iedereen. Andy Vermaut, Friends of the Earth www.moederaarde.be

