De 9 levens van het Lappersfortbos
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn.
( Italo Calvino ) vzw Motief bezoekt GGF & Lappersfortbos 1+1 = 3
Zachthandige ondervraging door BOB van Motief, Lappersfort Poëziebos, 4.06.11
Feministische Protestantse bevrijdingsteologe Dorothee Sölle : “ wij hebben de langste adem, wij hebben de betere toekomst nodig. Wij bouwen de menselijke stad. Misschien hebben wij het ons te eenvoudig voorgesteld toen we destijds vertrokken voor de lange tocht
door de woestijn ? Wij hebben vrienden nodig : misschien hebben we ze al ? Veel mensen
horen de roep van de vrede. Laat ons de oude opdracht vervullen en mensen vissen ! “
Dat heeft geen zin, ' zei Alice. ' Onmogelijke dingen kun je nou éénmaal niet geloven.' Ik
denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt, ' zei de Koningin. ' Toen ik zo oud was als
jij oefende ik elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het ontbijt al zes
onmogelijke dingen had geloofd. ' Alice in Spiegelland
Geachte heer Burgemeester, U staat aan het hoofd van één van de mooiste steden van
België. Een stadje wereldwijd beroemd om zijn rijke geschiedenis, zijn prachtige huizen, zijn
water, zijn zwanen, zijn bomen. De Groene Gordel hoort bij dat erfgoed van onze vaderen.
Het is bijzonder belangrijk om de schoonheid en aantrekkingskracht van Brugge en
ommeland te vrijwaren. ( bosdichter Peter Theunynck in the final M – letters 2003 )

Lees hier de gedichten : de 9 levens van de doorzetters van het Lappersfort Poëziebos
Herlees hier het dagboek van Joke vanuit bezette Lappersfortbos Brugge 2002
1. Het lappersfortbosdichterscollectief maakt deel uit van een grotere
organisatie : het Groene Gordel Front www.ggf.be . Kun je iets meer over die
organisaties vertellen: hoe zijn ze ontstaan ? En wat doen ze vandaag ? Op
welke verschillende terreinen zijn ze actief ?
Over die 9 vragen gaan we misschien een boek schrijven : de 9 levens van het Lappersfortbos. Hierna
een poging tot antwoord en misschien al een inleiding voor het Lappersfortboek. En uiteraard houden
wij van Brugge & zijn bestuurders. Maar ook van de verhalen van roodkapje & kleinduimpje…en van
het planten van kleine zaadjes voor de toekomst Geef ons de ruimte : boompje van de participatie bij
Dirk De Fauw die een steen verleggen in een stadhuis op aarde ( naar Bram Vermeulen ).

Het Groene Gordel Front ( GGF ) is rond de dag van de aarde 2002 ontstaan vanuit
oa. agalev-bewoners & militant anarchistische fietsers uit de Brugse groene gordel
buurt ( Lappersfort & Chartreuse ) & de Brugse Mina-raad. Doel was om de groene
gordel en de eerste generatie Lappersfort & Chartreusehoeve bezetters – die Brugge
al 9 maanden onrust bezorgden – te helpen. Archief begintijd zie Lappersfortmuseum
on line op http://ggf.regiobrugge.be . Wij hebben als GGF zes maanden intens
samengeleefd met de bosbezetters tedere anarchisten zoals Boontje ze droomde.
Tot een dag na de week van het bos 2002. Die maandag viel de oproerpolitie het bos
binnen en ontruimde alles. De zondag erna betoogden 5000 mensen door de straten
van Brugge uit protest tegen deze schandalige daad van Brugge 2002, culturele
hoofdstad van Europa… midden onderhandelingen van Groen! minister Dua en de
boseigenaar Fabricom. ( die onderhandelingen werden uiteindelijk voltooid door
bosminister Crevits in november 2008 door de aankoop van 13 ha Lappersfortbos
samen met de stad Brugge. Waarvoor we ook dankbaarheid & respect tonen ).
Begin september 2008 werden bomen gekapt voor de 2-vaksbaan door het bos en
dat leidde tot de bezetting 3 weken later van het nog bedreigde 3,2 ha BPA Ten
Briele ( Steve Stevaert schrapte de bussenstelplaats, maar het lot & de machtspolitici
van Brugge oordeelden anders en maakten nieuwe plannen voor bos-ontginning ).
Op papier industrie maar in het echt zonevreemde groene long vol zuurstof voor de
drukke stationsomgeving. De tweede bosbezettersgeneratie was geboren. Vanuit die

groep slaagden we er met het GGF & advocaten in om in dialoog te komen met de
boseigenaar GDF Suez Fabricom. Dit leverde begin augustus 2009 een minnelijke
bosschikking tussen bosbezetters, boseigenaar en GGF op. ( Helaas liet de vierde
partij, de overheid & de meeste vlaamse politici van rood, oranje en NVA ons in de
steek om dit symbooldossier te ontmijnen tot vredesbos met een duurzame
grondenruil. Pax Christi kwam ons nochtans steunen ! Ook Vredeseilanden )
Dit contract van minnelijke bosschikking zorgde er ook voor dat GGF zich
distantieerde van de derde bosbezetting november 2009 – 4 maart 2010 ( ook
omwille van de oude schadeclaims 2002 en nieuwe ). Zo behielden wij onze
burgerzin & diplomatieke dialoogpositie open. Er was ook nog een poging tot
aankoop met eigen middelen. Van de gevraagde 1,6 miljoen euro slaagden we erin
om 2 % in te zamelen met www.saveforest.be en dit resulteerde in de nuttige
besteding voor de aanplant van het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos bij
www.buitengoed.be met dank aan schepen van actiegroepen Yves Miroir & de stad
Oostende & VBV www.vbv.be & Friends of the Earth http://www.motherearth.org/ .
De bosdichters schrijven bosgedichten en dat is heel hard bruikbaar om de lange
adem & de tederheid niet te verliezen. Doorheen de lange geschiedenis is het GGF
vooral de belichaming van de bosdiplomatie geworden. Maar wij waren ook the
fellowship of the Lappersfort : die het vuur brandende hield als laatsten der
Mohicanen en die de motor werd achter het Lappersfort Poëziebos. Dit konden we
doen door een zinvolle synergie met de boswachters van het ANB. Naargelang de
noodzaak konden wij de rol vinden die bij ons hoorde. Wij zijn ontstaan om het
Lappersfortbos en zijn bezetters te helpen. En hebben dat zo goed als mogelijk
gedaan. Met vallen en opstaan. Met winst en verlies. Zo is het leven. Zo vertellen
oude verhalen het ook. Wij bleven ook koppig doorzetten, ons verhaal vertellend. Zo
wortelden we in de Brugse aarde ! Zo werden we een stevige GGF-boom.
De bosbezetters hadden het motto ‘ action speaks louder than words. Ze zijn
begonnen als een groepje van Uitgezonderd, maar zijn ondertussen een wereldwijd
netwerk, zie ook www.groenfront.nl voor achtergronden. Het GGF werkte aan
draagvlak en diplomatie voor de zonevreemde bossen en duurzame alternatieven
voor Brugge & Ommeland. Dierbaarheid & participatie in de Hanzestad was ons
motto. We hebben veel zaadjes geplant in de harten van mensen van goede wil.
Als GGF zijn we meer dan 9 jaar lang met heel veel zaken bezig geweest. Vooral
bomen, bos en ademruimte. Getuige onze website www.ggf.be en de vele
communicatie die wij stad & wereld instuurden. Als vorm van participatie aan Brugge.
Wij hebben ook waar mogelijk www.wittepion.be en www.tgrootgedelf.be en
www.ademloos.be geadviseerd ( ervaringen doorgeven ) en gesteund.
2. Hoe begin je daar eigenlijk concreet aan, om mensen aan te spreken, bijeen
te brengen, een wij te vormen rond een bedreigd bos. Hoe hebben jullie dat
concreet aangepakt ?
Op een dag doken ze op en zwermden uit. We gaven ze te eten van onszelf. Op een dag
waren ze verdwenen. Maar ze bleven. 's Nachts worden we bezocht in onze eigen,
vreemdkleurige dromen.

Dit gedicht van Peter Verhelst siert de stoelen van het Brugse concertgebouw. Het
verwoordt ook wat het Groene Gordel Front overkwam. Op een dag doken bezetters
op in het bedreigde Lappersfortbos. Ze maakten ons duidelijk dat je altijd iets kunt
doen. In een boom of in je pen klimmen. Een pamflet schrijven en een alternatief
dromen. Een verzoekschrift aan de gemeenteraad indienen…We hebben samen met
de bosbezetters als ze er waren en zonder hen als ze weg waren actie & diplomatie

gevoerd. Het feit dat we samenkwamen op de plek die bedreigd was en nu ondertussen grotendeeels gered is, was een deel van het succes. Er gaat daar een sterke
kracht en appel van uit, zoals Mozes en de brandende braamstruik. Kom samen rond
plekken die bedreigd zijn. Bezet ze met verhalen, poëzie & NME, natuur & milieu
educatie.
3. Wat voor mensen maken vooral deel uit van jullie organisaties (man, vrouw,
hooggeschoold, kortgeschoold, arm, middenklasse, werkloos, werkend,
generaties,…). Welke kansen en welke drempels leverden verschillen tussen
mensen op ?
We zijn heel breed gedragen begonnen en tegen de eerste bosontruiming hadden
we een beschermcomité en een steungordel van vele organisaties om U tegen te
zeggen met vele mensen met een groot hart ! http://www.regiobrugge.be/ggfinfo.php?p=209 Maar elke dag wordt de wereld groter en er moet ook nog gewerkt
worden in dit land waar de actiegroepen bloeien. Op dit moment – aan het einde van
de reis – zijn binnen het GGF vooral de koppigaards en de doorzetters overgebleven.
Wij zijn vooral buurt-mensen, bosdichters en bosliefhebbers van overal te lande die
zich situeren binnen www.vbv.be en www.wmfkoepel.be en www.bblv.be Ons
publiek is er één van schrijven en nadenkend evenwichten zoeken in bovengronds
Vlaanderen. Bij de bosbezetters heb je vooral ik-zie-je-graag-activisten, doeners,
krakers, wilde indianen en skippers die ook dagboeken schreven en grenzen
opzoeken in ondergronds Vlaanderen http://ovl.indymedia.org/ www.foei.org
4. Tijdens deze vierdaagse werken we rond omgaan met verschillen in een
groep. Waren er in jullie organisatie vaak meningsverschillen, bv. over de
strategie, de aanpak van acties, of over het na te streven einddoel, of over
samenwerkings-verbanden,… ? Hoe zijn jullie met die verschillen omgegaan ?
Met of zonder rebellen bosbezetters ( zeker wanneer er ook in andere talen moet
gecommuniceerd ) worden is een verschil. In het bezette bos zijn veel lange
vuurmomenten geweest en dagelijkse contacten. Buiten het bos waren er veel
vergaderingen. Nu het bos grotendeels gered is, blijven de contacten vooral
telefonisch en emails-gewijs. De seizoenswandelingen in het Poëziebos zijn tevens
een motor gebleken om de strijd vol te houden en elkaar te blijven zien. Ook
wanneer de strijd enkel achter de schermen en in geheime kamers woedt. Er werd
ook gezocht naar gezamenlijke persmomenten met een gezamenlijke basistekst en
dan een specifieke tekst met eigen nuances per samenwerkende groep. Radicalisme
mag zichzelf niet vernietigen of in eigen of andermans voet schieten. Het beste is de
vijand van het goede ? Strategisch overleg over verschillen & grenzen is dus zeker
aangewezen. Realisme is geboden. Wij stonden op respect voor alle mensen die hun
nek hebben uitgestoken voor het Lappersfortbos te redden. Dus ook voor de mensen
van GDF Suez Fabricom die het met ons & de tweede generatie bosbezetters
geprobeerd hebben. We willen niet vergeten dat ook de mensen van GDF SUEZ
Fabricom met de minnelijke bosschikking hun nek hebben uitgestoken. Helaas niet
met het verhoopte resultaat, maar zij hebben zich soepel opgesteld naar
actievoerders en GGF. Ook met de politie zijn wij als GGF altijd correct omgesprongen. En we hebben nooit schoenen of taarten gegooid naar politici.
Met vele politici van Brugge is het water vaak te diep gebleven. Al blijven we werken
en dromen van een participatiewijzer Brugge 2013. Al zijn er nu al prille positieve
banden gesmeed met de schepenen Demon & Van Volcem. We hopen ooit weer
eens een bosminister te mogen rondleiden in het Poëziebos. Met een delegatie van
de tweede bosbezettersgroep bezocht GGF gouverneur Breyne & deed boek Pluk
van de Petteflet cadeau. Politiek is zorgen – met verbeelding – voor de polis. Er is

veel woede en onbegrip in de wereld ! Woede om wat er fout gaat en om wat er
allemaal aan leven vernield wordt. Jonge mensen lijden pijn aan de grote mensen die
de wereld naar de bliksem helpen. En ze botsen vaak op een zwijgende politieke
muur van onbegrip. Vandaar de dringende nood aan politici zoals de gouverneur en
mensen van goede wil die de broodnodige dialoog met deze verontruste jonge
generatie aangaat. Zij liggen wakker van waar het met de wereld naartoe gaat. De
gedachte van Ghandi 'wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien' lijkt
ons het goede motto. GGF blaast 9 kaarsjes uit en distantieert zich van vandalisme
5. Nadat, eind 2008, de Vlaamse regering en de stad Brugge samen een goede
13 ha Lappersfortbos kochten werd na jarenlang actie voeren, in augustus
2009, een slot-akkoord bereikt over het behoud van het laatste stuk bedreigde
bos met de eigenaar GDF SUEZ Fabricom. Wat betekende die minnelijke
bosschikking voor jullie organisatie? Was het doel dan bereikt, hadden jullie
dan nog wel een reden om te bestaan? Staat er nu nog een losprijs op de
hoofden van de vogelvrije bosbezetters uit 2002 ?
Het onderhandelen rond die minnelijke bosschikking had ook invloed op het Vlaamse
regeerakkoord waarin een Vlaams plan rond de zonevreemde bossen werd ingeschreven. Het contract leverde ons een visite bij de ministers Muyters & Schauvliege
op. Dat de Vlaamse regering ons uiteindelijk in de steek liet in het bezette bos wordt
goed gemaakt door het feit dat het Vlaamse zonevreemde bossen plan nu ter
discussie ligt & dat geen enkele generatie bosbezetters nog schadeclaims heeft.
Ons distantiëren van de derde bosbezetting ( dec. 2009 – maart 2010 ) was niet
eenvoudig, maar anders doen, had ons ongeloofwaardig gemaakt. Je moet niet
noodzakelijk op een ontruiming aansturen. Wij hadden die vreselijke ervaring al eens
meegemaakt in 2002. Toch betoogden we na de ontruiming samen – midden maart
2010 – maar gingen dan elk weer onze eigen weg. We wilden als GGF,
bosdiplomaten & bosdichters aanwezig zijn als eerbetoon aan het gekapte deel
Lappersfortbos en uit respect voor de rouwenden. Met de blik op de toekomst van
het geredde Lappersfort Poëziebos. Wij waren de laatste tijd in 2011 vooral bezig
met Brugse Poëziebos, Oostendse Zuurstofbos en pleiten voor de groene inkleuring
van laatste zonevreemde stuk Brugse Lappersfort (reeds aangekocht ).Bosbezetters
blijven een beetje onze helden. Met respect denken wij aan hen terug. Maar we
hebben evenzeer respect voor bedrijfsleiders die vrijmoedig de dialoog aandurven.
6. Weldra, http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27
met de week van het bos 2011, houden jullie op te bestaan, na 9 jaar. “Het is
tijd voor iets nieuws ? ” . Waarom houden jullie er nu mee op ? Was dat een
moeilijke beslissing ? Blijft de beweging nog op de één of andere manier
voortbestaan ? Wat is de nieuwe droom ?
De groene gordel is heel groot en uiteindelijk zit het werk in het Lappersfortbos erop.
Het is nu van zonsopgang tot zonsondergang Poëziebos in onze stad Brugge. Als er
iets nieuws komt is het misschien een soort poëziebosnetwerk die spreekt met de
stem van brood & bossen als vrienden van het Poëziebos. Maar dat zien we in de
herfst wel. Begin 2012 zou er ook nog een boek van de persen rollen : de 9 levens
van het Lappersfortbos…Brood & bossen is onze invulling van aloude brood & rozen.
Natuurlijk heb je in Vlaanderen en Brugge nog veel andere groepen en bewegingen.
We geven het vuur aan hen door. En natuurlijk doet de Hanzestadcoalite voor een
duurzame en dierbare stad mee aan de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen
oktober 2012 met de participatiewijzer Brugge 2013. In Brugge heb je vzw Groen als
anders gaan leven beweging groene fietsers, Natuurpunt, Fietsersbond, Leefbare

Polderdorpen, Erfgoedforum vzw ea. En in het ommeland gaat er een grote kracht uit
van de mensen van ’ t Groot Gedelf en van de Loppemse witte pionnen paarden.
7. Wat is volgens jou het geheim achter een sterke, hechte en breedgedragen
actiegroep/netwerk ?
Een website(bouwer) www.ggf.be en drie musketiers trekkers die er voor gaan
Motto : indymedia : don’ t hate the media, be the media…
Basisinspiratie kregen we van www.stratengeneraal.be
Inlevingsvermogen & van je eiland komen
Technici : Stadsplanners en architecten
Fantasie & verbeelding in de hoofdrol
Netwerken & verbindingen leggen
Toegang tot de geheime kamers
Geduld & een lange adem
Geloof, hoop & liefde !
Alle soorten mensen
Mededogen & liefde
Aanspreekbaar zijn
Foutvriendelijkheid
Verhalenvertellers
Small is beautifull
VBV, BBL & WMF
Wandelingen
Rondetafels
Doorzetters
Diplomatie
Boeboeks
Poëzie !
Muzes
Flyers
Actie
Pers
8. Er zijn ook boeken verschenen met het verhaal van het Lappersfortbos ?
Onze eigen dichtbundel stem van brood en bossen. Maar ook drie (jeugd)romans :
Enkel de daad, http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=468 Vlaamse
Filmpje Slapen in de armen van een boom en Bioboy. En natuurlijk Pluk van de
Petteflet, de kraker Petteflet-torenkamer die de Torteltuin met fantasie & hasselbramen redde http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 Hier vind je de geschiedenis
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 van de bossen van Vlaanderen van
volle middeleeuwen tot zonevreemd. Met dank aan www.vbv.be/netwerk
http://www.indymedia.be/node/27102
9. Noem de mooiste momenten ? Kan je er 4 van de honderden noemen ?
De laatste 6 maanden van de bezetting van het Lappersfortbos in 2002 : de
fellowship of the Lappersfort : een breed netwerk van bosgroene kameraden en
vriendinnen : Lappersforters, bosdichters, buurtmensen in de ban van het BPA uit de
milieu-, natuur en bosbeweging, stads- en landgenoten, medeburgers, architecten,
politici, ...waar we heel veel leerden over actie voeren en omgaan met media, politici,
politie en half de wereld ons leerde kennen. Tevens hadden we dan groene Agalev-

minister Vera Dua en burgemeester Moenaert op bezoek. We zijn 9 jaar lang overal
ons bosdossier gaan bepleiten en hebben veel goede wil gezien. Gedreven mensen
die worstelen met woorden, dromen en daden...op
daden...op zoek naar goede wil.
De opening als stadsbos met bosminister Peeters tijdens week van het bos 2006
Poëziewandelroute Hugo Clauspad in Lappersfort Poëziebos gedichtendag 2007
waar bij de bosdichters zich engageren voor een 3-jaarlijkse
jaarlijkse nieuwe levende
gedichtenroute http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het
clauspad-voorpoetische-wandelaars
Het feit dat bosminister Schauvliege Minister Schauvliege heeft plan klaar voor
aanpak zonevreemde bossen, lees hier het persbericht woord houdt en een plan
opmaakt voor alle Vlaamse bedreigde zonevreemde bossen. En dat de RUPRUP
procedure
e voor het laatste stukje ( reeds aangekochte ) zonevreemde LappersfortLappersfort
bos ( op papier nu nog KMO-zone
KMO zone ) opgestart is. De schepenen Van Volcem & DeDe
mon scherpen de Brugse groene potloden www.groenepotloden.be Onder het motto
van de 4-daagse ook nog 3 inspirerende gedichten voor stad en wereld,
wereld politiek
avondgebed, in de traditie van de jaren 60 en 70, want er komen andere tijden…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.motief.org komt met de Doorzetters naar het Lappersfort Lees hier de gedichten : de 9 levens
van de doorzetters van het Lappersfort Poëziebos

De tekst hierboven werd geschreven voor 1+1=3 Op zoek naar een nieuw wij. Stel je voor dat je
lid kon worden van een nieuwe groep. Een groep waar je bij hoort, niet omwille van wat je nu bent, maar
omwille van waar je naartoe wilt. Een groep van mensen met gedeelde perspectieven en dromen. Een groep
die je vol overtuiging “wij” kunt noemen. Een groep waarin mensen elkaar ondersteunen en versterken, zodat
één en één drie worden. Kun je je zo’n groep voorstellen? Hoe zou hij eruit zien?
zien? Wie zouden er allemaal toe
kunnen behoren? Wie zou je uitsluiten? Wat zou jij moeten opgeven of achterlaten om erbij te horen? Hoeveel
verschillen zou die groep verdragen, waar zouden de grenzen liggen? Wat zouden de gedeelde perspectieven
zijn? Vanaf wanneer
nneer zou jij van ‘wij’ spreken? Hoe hecht zou je je met dat wij verbonden willen voelen? En hoe
zou jouw ‘wij’ zich tegenover ‘zij’ verhouden? Op deze vierdaagse willen we met elkaar op zoek gaan naar
inspirerende en versterkende wij-groepen.
groepen. Misschien heb
heb of ken jij al zo’n groepen. Misschien moeten we ze
nog bedenken of dromen. We putten inspiratie uit Bijbelse en andere verhalen, uit getuigenissen van gedreven
mensen die hun gedroomde wij concreet vorm proberen te geven. We werken afwisselend in kleine en grote
groepen en maken gebruik van verhalen, film, bijbelteksten, creatieve werkvormen,… Wie alvast wat inspiratie
wil opdoen over het Nieuwe wij kan eens een kijkje nemen op www.nieuwwij.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de jonge kameraden ( uit : speel toch van brood en rozen,, 1981, wijlen
Dorothee Sölle, feministische bevrijdingsteologe
be
uit Duitsland )
Een en een vriend en een vriend en een vriend zeg niet dat is vier
het is meer
het kleine éénmaaléén is de vriendschap
het grote de revolutie

Begin met het kleine
want een vriend heerst niet
een vriend heeft altijd tijd
of hij weet iemand die nu tijd heeft
een vriend weet altijd raad
of hij kent iemand anders die raad weet
een vriend is altijd bereikbaar
of hij vindt iemand die bereikbaar is
Het kleine éénmaaléén is het netwerk, het grote de nieuwe stad
Glimlach-licht 2 Peter Verhelst in Nieuwe sterrenbeelden
Het is erts dat ons beloofd werd
en alles zou goed komen. Ergens zal het.
Ooit zullen we. Als we maar lang genoeg.
We zijn bereid. We weten niet hoe lang
we nog op weg zijn, maar hoe langer, des te groter
het verlangen. En ooit komt een eind, zingen wij.
Nooit komt een eind, echoot het. Nooit komt
een eind aan de hoop. Aan ons. En ooit
komt een eind aan ons verdriet. Herhaal
Rainbow Warrior Luka Bloom
Warriors of the rainbow
Are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Leave Polynesia alone
Polynesia, leave her alone
Leave Polynesia alone
Mon ami Francais
Ecout s'il vous plait
J'apprend a parlez Francais pour dire
Votre bomb non merci
Votre poison non merci
Ecout s'il vous plait
Warriors of the rainbow
Are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Polynesia, leave her alone
Fernando Perreira gave his life to the sea
His spirit is calling out to you
To you and to me
Polynesia, leave her alone ...
Lijflied GGF on line op www.ggf.be ( met dank aan de wilde avonturen on stage, front & back
van www.greenpeace.be die ik tussen 1984 en 2002 heel sterk volgde )
Luc Vanneste, secretaris GGF 2002 – 2011 050/390957

