GGF blijft bosbezetters
steunen!
Laat er geen twijfel over bestaan, al 7 jaar bezoeken wij het bos en we blijven dat
doen. We zijn ook bereid om het debat over het doel en de middelen bij
actievoeren verder te voeren. Dat doen we al sinds 20 september 2008 - de start van
de tweede bosbezetting - opnieuw een 4-tal keren per week .
Een klein barstje in het bosfront
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27064 wil niet zeggen dat we de
bosbezetters niet meer steunen. We blijven samen gaan voor het integraal behoud
van het Lappersfortbos. Over skippen verschillen we duidelijk van mening.
Anatopia en Hanzetopia zijn andere dromen. Maar we ademen dezelfde
boslucht. We vinden het niet kunnen dat bosbezetter Ollie nog 28 dagen vastzit en
vragen zijn onmiddellijke vrijlating.
Zie ook onze update C-plan voor de moeder der zonevreemde bossen. De komende
3 weken wordt de slottekst regionaalstedelijke afbakening Brugge ( Minister Van
Mechelen ) overal besproken en we vragen aan de politici & overheden van goede
wil om de duurzame grondenruil van het laatste bedreigde stuk Lappersfort BPA Ten
Briele nu operationeel te maken. In het bijzonder geldt deze oproep voor onze
bosminister Hilde Crevits. Dan kan de bosbezetting spoedig afgerond worden en kan
het Fabricom vredesbos ingewandeld worden.
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so gone. Sometimes I dream
about a wild wild world. Sometimes I feel so lonesome. Hey Bobby Marley, sing
something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Today I dream about
fraternity. Sometimes I say : one day ! One day my dreams will be reality. Like Bobby
said to me. Hey Bobby Marley. Sing something good to me. This world go crazy. It's
an emergency. Tonight I watch through my window. And I can't see no light. Tonight I
watch through my window. And I can see no rights (Manuel Chao)

