Afscheidsbrief aan Sint-Maarten & Sinterklaas, bezette bos Brugge 11.11.09
Lieve Sint-Maarten en beste Sinterklaas,
U schrikt niet van ons schrijven, want u kent ons al. Dit is niet onze eerste bosbrief vanuit het
Lappersfortbos. U kunt ze nalezen op onze eigen site www.ggf.be en bij Indymedia
http://www.indymedia.be/nl/node/24814 http://www.indymedia.be/nl/node/6119 http://www.indymedia.be/nl/node/30273
http://www.indymedia.be/nl/node/25138 http://www.indymedia.be/nl/node/25137 http://www.indymedia.be/nl/node/30801

Het is deze keer geen goed nieuws. Wel een afscheid met een klein lichtpuntje.
Zoals u kon lezen in de media en op www.ggf.be (september – oktober) is de minnelijke
schikking tussen de boseigenaar GDF SUEZ Fabricom, de bosbezetters en het GGF op een
neen van de Vlaamse overheid gestoten. Het laatste stukje bedreigd Lappersfortbos wordt
waarschijnlijk niet gered. De bezetters kuisen het sinds 2008 bezette stuk bos nu vrijwillig op
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/redactietips/redactietips_2eNiveau/1.618744 en geven deze
Europese symboolplek op 1 december 2009 terug aan de boseigenaars.
We hebben ons keihard ingezet – acht winters lang – en helaasheid is wat blijft nazinderen.
Voor ons mogen veel politici dit jaar even in de zak van zwarte Piet. We hebben het liefdevol
anders gedroomd, geloofd en gehoopt…Voortaan zullen we zelf de bossen vertegenwoordigen.
Na 8 jaar strijd verlaten GGF & bosdichters op 30 november 2009 dus het strijdtoneel. Zonder
harde gevoelens of acties naar de boseigenaar. Dankzij jarenlange actie van alle
bosverenigingen en gesterkt door onze voorbije dialoog met elkaar en de gezamenlijke
minnelijke bosschikking, zijn de zonevreemde bossen voor het eerst in het Vlaams
regeerakkoord terechtgekomen. De acties tussen 2001 en 2008 leverden overigens ook de
aankoop van 13 ha. Lappersfortbos op. Al hebben we onze droom niet helemaal gerealiseerd,
de balans blijft positief genoeg om nog meer vredesdialoog te zoeken. Belangrijk in de
minnelijke bosschikking is dat de bosbezetters van 2002 en 2009 geen juridische of financiële
gevolgen meer dragen van de bosacties. In die zin hopen we dat alle bosbezetters weer vrije
mensen zullen worden op zes december 2009, vrij van ontruimingsvergoedingen. Alleen al
daarom vinden wij het contract met Fabricom uitvoeren een must.
Ondertussen geven we de moed niet op. Samen met Friends of the Earth www.foeeurope.org
slaan de bosbezetters en het GGF een laatste keer de handen in elkaar. We zoeken wereldwijd
32.000 mensen die elk 50 euro willen storten voor de reddende aankoop van deze bedreigde
zuurstofbosfabriek. KBC 738-0081184-17 - Iban: BE 61-7380-0811-8417 Bicc: Kredbebb
www.saveforest.be Na je storting kun je je vierkante meter bos aan iemand cadeau doen. De
cadeaubon vind je op www.ggf.be. Een schitterend sinterklaas-, kerst-, of nieuwjaarsgeschenk.
We hopen dat veel kinderen het Lappersfortbos in hun schoentje vragen en vinden.
Krijgen we de 1,6 miljoen euro niet bij elkaar, dan planten we met het ingezamelde geld een
gelijkwaardig bosproject aan. De VBV (www.vbv.be) zal ons daarbij adviseren. We zamelen
dapper geld in en bereikten al 2% van het beoogde doel. Ook bezochten we de heer Paul
Breyne, gouverneur van de bosarmste provincie van Europa en bezorgden hem het boek van
Pluk van de Petteflet, een Lappersforter van weleer…
Lieve Sint-Maarten, lieve Sinterklaas, is er nog hoop voor ons? Beste Sinten, verlicht de geest
van de politici? Geef ons vredesbossen, wandelbossen, zuurstofbossen, poëziebossen? Wacht
niet te lang. We hebben ze nodig. En wat nu? Met de bosdichters & GGF zijn we reeds druk
bezig gedichtendag 2010 (www.gedichtendag.org) in het Poëziebos voor te bereiden!
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957
Peter Theunynck, voorzitter GGF & woordvoerder bosdichters Lappersfort Poets Society, 0486/737220
www.ggf.be http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk

