Oproep tot Pinksterbestand. Stop de bossenoorlog.
Geef de bomen terug aan de mensen.
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de
oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar
grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en
niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php )

Beste politici van goede wil,
Op een mooie pinksterdag in 2005 hingen bij het bedreigde Lappersfortbos schoonheid en
troost in de lucht. De bosbehoudbeweging en de bedreigde bomen werden er geridderd door
de jongste prinses van www.kapersnest.be (beluister daar klankfragment). Het is omwille
van de ontroering dat wij de moed niet opgeven en u deze brief schrijven.
Het is ontroerend hoe het Brugse stadsbestuur onze GGF-partners (die de seizoenswandelingen in Lappersfort meedragen) de hand reikt. Eerst VBV in het Kom-op-tegen-kankerbos
en nu BBL met een Klimaatverdrag. We kunnen alleen maar blij zijn en hopen dat er binnenkort voor een derde keer witte rook uit de schouw van het schepencollege komt.
PINKSTERBESTAND KAN BOMEN REDDEN
Wij stellen een pinksterbestand in het Lappersfort voor. Wij zullen de komende dagen (na
onze 1 mei-oproep om zuinig om te springen met het heilige bloed van bomen en bossen)
niet nalaten om diplomatieke initiatieven te ontwikkelen. We worden in ons V-plan alvast gesteund door een brede schare van schrijvers en dichters in een breed netwerk voor een dierbare stad. Je leest hun namen en bossprookje op www.ggf.be. Het bossprookje werd uitgedeeld aan de poorten van het Brugse stadhuis bij de voorbije gemeenteraad. Op Pinksteren
durven wij hopen dat de overheid de juiste taal mag vinden om het bosgroene volk te woord
te staan. Niet met bijlen maar met (v)rede…
GEEN ABSURD CYNISME: GEEN BOUWVERGUNNING IN HET LAPPERSFORTBOS
Het zou cynisch zijn om zeven jaar strijd voor het integrale behoud van het Lappersfortbos te
bezegelen met een vreemde deal: geen bussen maar kantoren in het laatste te redden stukje
zonevreemd Lappersfortbos. We roepen de nobele krachten van goede wil binnen rood,
oranje en blauw op tot een Pinksterdeal: een duurzame grondenruil binnen het kader van de
afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge. Wij roepen burgervader Moenaert op om niet
langer te aarzelen om de Visart van het bosbehoud te worden.
Vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society,
0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957, secretaris Groene Gordel Front, www.ggf.be
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