Open brief aan fabricom.

Er ritselt iets in het struikgewas en er klimt iets tussen het bladerdak.
Hoe lang zullen jullie de kat nog uit de boom kijken??

Met deze bezetting stellen we het probleem van de zonevreemde bossen aan
de kaak. Het is een symboolbezetting die strijd voor het behoud van elk stuk
bos.
"Het grootste deel van het lappersfort is gered, dus 3,5 Ha kappen is niet
veel", redeneren jullie.
Maar, het lappendekentje van natuur die er nog is in vlaanderen, word aan
alle kanten afgeknabbeld. Afgeknabbeld door hongerige muisjes die elk hun
graantje willen meepikken...
"Niet zo erg, toch", kun je denken.
Maar als men al die beetjes optelt die afgeknabbeld worden, is de koek snel
aan het verdwijnen.
Door de huidige gang van zaken is 1/4 van de vlaamse bossen zonevreemd.
Zo'n 40.000 Ha bos zit er bij zonder geldige papieren...
Hoe kan het zijn dat het beetje versnipperd bos dat vlaanderen nog rest, elke
dag diepe wonden toegediend krijgt?

Het is meer dan genoeg. Bos blijft Bos.
Hebben jullie vanuit de kantoren de moed niet om verder te zien dan je neus
lang is?
Er zijn volop lege bedrijven en bedrijfsterreinen.
Er zijn nieuwe bedrijfsterreinen die nog niet gevuld zijn.
Nooit de mogenlijkheid gezien om de telefoon op te nemen en aan tafel te
gaan zitten met de bevoegde instanties?? "Hallo mama Suez, we moeten eens
praten!!", " Hallo, ministerie van ruimtelijke ordening??", "goedemiddag,
Mijnheer de Burgemeester van Brugge."

De zaak moet uitgeklaard worden.

Er zijn alternatieven die moeten gezocht worden.
Is er vanuit jullie perspectief dan niet de nood aan het denken en zoeken
naar andere mogelijkheden?
Mogelijkheden die een mentaliteitswijziging vragen.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt, dat men;
"de versnippering van de bestaande bossen moet tegengaan,"
"alle bestaande bossen moet beschermen,"
"bosuitbreiding moet realiseren."
De genialiteit die jullie kenmerkt als fabricom is vandaag de dag: het
gedeeltelijk 'compenseren' van een bestaand bos die gekapt zal worden en
als industriezone staat ingekleurd. de geedeeltelijke 'compensatie' is op een
plaats die al bos is en open ruimte, er wordt wat geld in een potje gestoken
voor het overige niet-gecompenseerde.
Dat is jongleren, en dat doe je het best in het circus.

Jullie zien een hoeveelheid bomen, die gekapt kan worden en ter vervanging
elders geplant,... Maar wij zien een delicaat ecosysteem dat een klein stukje
beslaat van de planeet en verweven is met de rest van leven. De on-logica die
jullie in staat stelt om van de destructie van een ecosysteem een transactie in
cijfers te maken, deze abstractie is op zo'n schaal toegepast dat ze nu een
wereldwijd gevaar is.

wij blijven in de bossen tot ze gered zijn

Dit is slechts een van de vele grote en kleine conflicten om grondstoffen (in
dit geval bouwgrond) in de wereld, een kleine veldslag in de grote oorlog
tussen het industriële en indigene wereldbeeld. N.a.v. de crisis en onder
impuls van regeringen en de Wereldbank worden overal ter wereld grote
infrastructuurwerken opgestart, waar veel grondstoffen voor nodig zijn. Die
worden tegenwoordig gewonnen uit de laatste onontgonnen gebieden ter
wereld. De belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven overrompelen de
indigene bevolking (zoals in Peru, Nigeria, West Papua, ...). Die belangrijkste
spelers zijn energie- en mijnbouwbedrijven, zoals het moederbedrijf en een
hele rits klanten van Fabricom. Dus moesten jullie het nu nog niet snappen:
wij gaan hier niet weg!

Mentaliteitswijziging dringend gevraagd!!!
We zijn NIET het probleem!!!

