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vrienden en vriendinnen van de aarde & het bos, “Act now”, het klimaatfilmpje van Nic Balthazar in
samenwerking met Friends of the Earth is alvast een duidelijke boodschap rond de gevolgen van de
opwarming van de aarde. We moeten alles op alles zetten om onze aarde te redden. Er was
inderdaad heel wat om te doen de laatste tijd. Momenteel is er in ons eigenste landje, ook iets
waarvoor we allen kunnen meestrijden. De redding van het Lappersfortbos in Brugge. De reddende
grondenruil van dit bos, is niet doorgegaan.
Zo hebben de actievoerders nog tot 18 oktober www.weekvanhetbos.be de tijd vooraleer dit bos,
voorgoed zou kunnen verdwijnen, tenzij ze natuurlijk met een masterplan voor de dag komen. Dat
masterplan is er vandaag. Op initiatief van Andy Vermaut van Friends of the Earth Vlaanderen en
vredes –en klimaatactiegroep Pimpampoentje kwam het idee om het laatste stuk (3,2 ha) bedreigd
Lappersfortbos te verkopen per m2 aan iedereen die dit wil. Na enige rondvraag, blijkt ook David
Heller ( voorzitter van Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en werkzaam bij de Europese koepel
Friends of the Earth Europe www.foeeurope.org * Friends of the Earth is op wereldvlak de grootste
milieuorganisatie ter wereld en is een belangrijke speler in 75 landen van de wereld ) dit idee
genegen. Voor 50 euro kan iedereen die dat wil, een vierkante meter van het bedreigde
Lappersfortbos kopen. We zoeken 32.000 mensen over heel de wereld die een stukje hiervan willen
kopen. In ruil krijgt iedereen een certificaat van onze zuurstoffabriek. De aandelen zijn genummerd
van 1 tot 32.000. Uiteraard kan je ook meerdere vierkante meters kopen. Dit plan uitvoeren kunnen
we inderdaad niet alleen. Spoedig meer info op www.saveforest.be en www.lappersfort.org .
We zoeken BV’s en allerlei organisaties met hart voor het bos en de aarde die zich mee willen
engageren om dit bedreigde stukje zonevreemd bos te redden en hun steun willen toezeggen aan dit
project om aandelen te kopen in onze zuurstoffabriek. De bosbezetters www.lappersfort.tk die
vandaag het Lappersfortbos bezetten en het Groene Gordel Front www.ggf.be zijn het idee tevens
genegen. Indien U op één of andere manier wenst mee te werken of uw steun wil geven aan dit
project, gelieve dan contact op te nemen met Andy Vermaut ( andy.vermaut1@telenet.be gsm
0499/35 74 95 liefst na 17u. ) of GGF, Luc Vanneste ( lappersfortpoetssociety@skynet.be 050/390957
) en uw bijdrage zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.
Straks is er onze klimaattop in Kopenhagen, ook wij willen dat er nu gehandeld wordt en dat “act
now” in dadenkracht wordt gebracht, voor ons, voor onze toekomst van onze wereld en onze
kinderen. We zijn altijd op zoek gegaan naar een duurzame oplossing voor het Lappersfort Vredebos.
Ook regeringen of lokale overheden kunnen hierbij hun bescheiden bijdrage doen. Zelfs Fabricom
GDF SUEZ, de actuele eigenaar kan een geste doen en een realistische prijs voorstellen. Samen met
Andy Vermaut, David Heller, de 4 mensen die de tijdelijke minnelijke schikking met Fabricom GDF
SUEZ tekenden ( 3 bosbezetters & GGF ) en anderen gaan wij een tijdelijke vereniging opzetten om
dit alles in goede banen te leiden. Wie wil hier aan meewerken? Kunnen wij niet iets opzetten zoals
Kom op tegen Kanker of Levenslijn, maar dan voor het bedreigde bos ! Wie ziet het zitten om hieraan
medewerking te verlenen? Bezorg deze oproep tevens gericht aan een paar andere bevriende
organisaties met hart voor bos en aarde of bezorg hem aan een collega, vriend of vriendin ?
Indien we niet slagen in dit project, willen we met de opbrengst ergens anders in Vlaanderen
evenveel bos creëren in samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be

