...en ik tel mijn idealen, en ik raak er steeds meer kwijt...
(Bram Vermeulen, verliezen tegen de Tijd)

Open 1 mei brief aan Wendel Trio
en kameraden Renaat en Johan
Beste Wendel,
Beste Renaat en Johan,
Naar jaarlijkse traditie schrijven wij onze rode vrienden en vriendinnen op één
mei een brief. Hij krijgt binnenkort een vervolg in een open brief aan de
blauwe en oranje families. Heel binnenkort krijgen politici ook een
verkiezingsmemorandum van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen waar wij
ons als lokale afdeling graag bij aansluiten.
Na Anne Provoost (bosbeschermcomité Lappersfortbos on line op www.ggf.be)
die bij Groen! de krachten bundelt, zien we nu Wendel Trio die de rode
gelederen versterkt. We zijn er blij om. Wendel was onze contactpersoon
binnen Greenpeace (voor de Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare
stad, het netwerk dat groeide rond het bedreigde Lappersfort Poëziebos). Wij
vinden het zinvol dat mensen uit onze bosgroene beweging alle partijpoltieke
kleuren van goede wil versterken, zoals we het ook goed vinden dat de
omgekeerde beweging van partijpolitiek naar beweging plaatsvindt.
Op onze feestdag ‘ de dag van de aarde’ stelden we een duurzaam Ten Briele
alternatief voor (ons C–plan on line op www.ggf.be) in het Lappersfortbos. Het
ging over mobiliteit, rust en bosbehoud in de kanaalzone die als groen lint
door het landschap loopt. Het is een SOS-noodkreet, want begin mei 2007 zou
het compensatiedossier rond zijn en dan zouden de 3,5 ha Lappersfortbos
genadeloos gekapt worden. Dit zou echt een slag zijn in het gezicht van de
brede bosgroene beweging. Het kan toch niet zo zijn dat de politiek onze
bewegingen moe tergt en vervolgens bossen, die symbooldossiers geworden
zijn, kapt met een welgemeende FUCK YOU !
Met twee ministers, een rode schepen en een spirit-partijvoorzitter in ons bosbeschermcomité moet toch meer mogelijk zijn dan kappen wat Steve Stevaert
uit de brand redde. Hij voorkwam de inrichting van een bussenstelplaats in het
Lappersfortbos. Kan Minister Van Brempt het maken te investeren in de
tweevaksbaan die het kabinet Stevaert een paar jaar geleden afwees? Zullen
vijf jaar van onvermoeibare actie uitmonden in cynisme en ongeloof? Laat het
dossier van het Lappersfortbos a.u.b. in de goede richting kantelen? Jullie
hebben daarvoor ‘hefbomen’ in handen.
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Wat heel moeilijk te aanvaarden zou zijn, is dat een open en eerlijke
volksbeweging gecounterd zou worden door enkele onzichtbare tenoren in
achterkamertjes die absoluut willen kappen. We hopen dat er in Vlaanderen
nog moedige politici zijn die samen met ons een happy end willen schrijven
aan het Lappersfortverhaal ? A never ending story die Vlaanderen en Brugge
nu al meer dan 5 jaar in de ban van het BPA houdt ...
NOG HONDERDEN LAPPERSFORTEN NA BRUGGE
Samen met de Lappersforters hebben wij met een luide existentiële schreeuw
aan Brugge en de wereld duidelijk gemaakt dat bestaande oude zonevreemde
bossen legaal aan het verdwijnen zijn (we besparen U de BPA- en RUPdetails, u kent ze beter dan wij). Wij voerden een strijd ten voordele van
bossen en van mensen (open bossen zijn sociaal-democratisch, want ze zijn
van iedereen en beschermen de gezondheid van iedereen). We gebruikten de
wapens van burgerlijke ongehoorzaamheid en stille diplomatie. Straks loopt
onze strijd ten einde. We hopen van harte dat de SP.a niet de bijlen maar de
duurzame grondenruil levert! Een gedachte om op één mei even bij stil te
staan… denkend aan de vele bossen die nog zullen volgen!
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland &
medewoordvoerder Hanzestadcoalitie : the fellowship of the Lappersfort,
050/390957 Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge
en Ommeland & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220
http://ggf.regiobrugge.be www.dagvandeaarde.be
http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm
www.regiobrugge.be/lappersfortpoets
www.earthday.org www.ggf.be
Aan het bos van de morgen kwam op een dag een houthakker aan met
honderd bijlen om de heilige boom te vellen, vochtig van dauw. Het was een
oude es met hemisferische kruin, dicht grijs gebladerte en bittere vruchten.
Zijn wortels zonken weg in de diepe bronnen waar de schikgodinnen
beraadslagen over de menselijke lotgevallen. De houthakker met de honderd
bijlen wilde stelen maken voor zijn lansen, bezet met ijzeren punten, druipend
van bloed. Blind zag hij de pracht niet van de tempel die hij afbrak. Doof
hoorde hij de arend niet in zijn takken noch de kwetterende vogels. Hij gaf de
eerste slag op de dikke stam, splijtte de askleurige schors, ontwaardde het
witte vocht. Maar bij de tweede slag brak de grond open onder zijn voeten en
zonder zich aan iets te kunnen vastgrijpen viel hij in een hel van gevelde
bomen. (Homero Aridjis, Mexico)
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