Neemt en eet dit is ons afval...
Bijlen af van de zonevreemde bossen !
All we are saying is give peace a chance?
Gisteren vertegenwoordigde ik aan de Brugse gevangenis GGF www.ggf.be bij het
symbolische protest tegen de opsluiting van 2 bosbezetters.
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=G9S28LK3D&utm_source=ne
wsletter&utm_medium=text&utm_campaign=regionewsletters&utm_content=regio_ar
tikel&PostCode=8000
Om vier redenen. Luc Vanneste, secretaris GGF
1) Die 2 bosbezetters-skippers horen niet in gevangenis en verdienen onmiddellijke
vrijheid. Dit wil niet zeggen dat wij geen respect hebben voor politie & gerecht. Maar
een kruimel(afvalvoedsel)diefstal is nu echt niet een grens-delict om gevangenissen
mee te vullen. Wie een mug slaat zal een zwerm oogsten...
2) Als verbinding tussen de nieuwe bosbezetters en de samenleving doen wij een
oproep aan de geledingen uit onze Brugse wereld om de dialoog aan te gaan met de
bosbezetters. Zoek naar duurzame oplossingen en alternatieven ! Zelf houden wij
elke dag en uur de deur open voor de broodnodige dialoog tussen actiegroepen,
politici & overheden, ook buiten verkiezingstijden. Stuur niet alleen politie en gerecht
af op de jonge idealisten van deze tijd. Een andere wereld en dromen en doen om er
te komen is geen misdaad. Vergeet niet dat Pluk van de Petteflet ook een
Lappersforter was. Hij wou de Torteltuin redden en was een torenkamerkraker. Dit
oude verhaal verbeeldt dat het mits een beetje fantasie en goede wil mogelijk is…
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html Met deze
droom komen wij graag thuis in bos en stad…
3) Als klant van de Delhaize in Assebroek doe ik een oproep aan de lokale en
landelijke directie om hun voedselafvalpolitiek te herzien en vrijwillige
overeenkomsten te sluiten met de nieuwe bosbezetters van het Lappersfort. Die
mensen hebben een ideaal en een goed doel. Mits een mogelijke clausule dat men
geen verantwoordelijkheid draagt voor mogelijke gevolgen moet daar toch een mouw
aan te passen zijn. Wij roepen mogelijke skippers ook op om te werken aan een
overeenkomsten-politiek met winkels en bakkers van goede wil.
4) Als GGF zijn wij blij met de reactie van de SP.a uit Oostkamp. Wij kijken uit naar
een reactie van de SP.a in Brugge & Ommeland. Zelf zijn wij bezig met een Vlaamse
bevraging naar politici van goede wil. Rond 15 april ronden we die af. De 4 vragen uit
het manifest van het Poëziebos zijn 1) Wat zal uw politieke partij doen om het
behoud van bomen en bossen hoog op de agenda te zetten? 2) Hoe zal uw partij de
kraan dicht draaien en zorgen voor een herstel- en uitbreidingsplan voor bos en
natuur? Kan een klimaatwet die de zonevreemde bossen legaliseert helpen? 3) Hoe
kan het Lappersfortbos een vredesbos (duurzame grondenruil) blijven en wat wil uw
partij doen met het idee 'poëziebossen voor Vlaanderen'? 4) Hoe wil uw partij werken
aan transparantie, verbinding en goed bestuur zodat actiegroepen & bosbeweging
actief betrokken worden bij het beleid? Op 19.4 stellen we de antwoorden voor aan
het publiek naar aanleiding van onze zevende GGF-verjaardag met een

bosgedichtenwandeling in het Lappersfort Poëziebos.
http://www.bblv.be/agenda/detail.php?i=716
Lees ook reactie SP.a'er uit Oostkamp op
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27393
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 updated
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....
Sunday, April 05, 2009

