Laat ons bosbezitters worden…
GGF-brief aan alle bosbezetters van 2001 tot 2009,
Het is bijna zover. De week van het bos www.weekvanhetbos.be komt eraan. Jullie
gaan er nog een laatste keer keihard tegenaan. Samen met Friends of the Earth en
het Groene Gordel Front willen jullie proberen het laatste lapje bedreigd
Lappersfortbos op te kopen. Vorige week was de Post Kyoto Vredesduif in het
Lappersfortbos en hier kunnen we horen wat ze te vertellen hadden aan jullie en de
wereld http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28909
Als we later terugblikken op jullie verhaal (hier vind je de geschiedenis van de
bossen van Vlaanderen van A tot Q, van volle middeleeuwen tot zonevreemd
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207), dan zullen we vaststellen dat jullie
pioniers waren en geschiedenis schreven. Over jullie zijn al drie jeugdboeken
geschreven. De scholen en de jeugdbewegingen die langskwamen zullen jullie als
klimaathelden herinneren. Ook Pluk was een Lappersforter
http://www.indymedia.be/node/27102
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html. Hij deed
precies als jullie: de fantasie en de verbeelding aanspreken en de handen uit de
mouwen steken. We moeten altijd blijven hopen. Jullie valt alvast niets te verwijten,
want jullie hebben het tenminste geprobeerd. Dat is de grote les die de wereld van
jullie kan leren. Jullie blijven niet bij de pakken zitten. Het siert jullie.
Het siert jullie ook dat jullie bereid waren tot dialoog met de boseigenaar en de
overheid. Ook dat hebben we geprobeerd, of ze nu luisteren of niet. We hebben het
geweten en hebben iets gedaan. Zo ook nu weer. '”For us there is only the trying, the
rest is not our business” is een gevleugeld gezegde van T.S. Eliot. Zo ook voor ons.
Belangrijk is nu dat ook vele andere mensen voor 50 euro Lappersforter kunnen
worden. Laat ons hopen dat we met velen zijn, wereldwijd 32.000 Lappersforters. Act
now, koop zuurstof en red een bos.
EVEN
Na al dat belegeren, verbrijzelen, vechten en slechten
van wallen, tinnen en torens bevlaggen met bloed,
na dat gif op de pijlen, die kokende pek in de pannen,
de stormrammen, de hellebaarden, de donderbussen,
na al dat lijf aan lijf, man tegen man, te vuur en te zwaard,
in het harnas, in het heetst van de strijd, totterdood,
even tegen je schaduw aanleunen, de vraatzuchtige tijd
in zijn staart laten bijten, de zon in je kerker
zijn licht laten schijnen, de wapenrok strijken, het oor
lenen aan de wind zijn hilarisch verhaal, even
de bogen, de spieren ontspannen, even wapenstilstand
tot nader order, tot het tegendeel is bewezen.
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