VBV & GGF bezoeken nieuwe bosbezetters Lappersfort aan Ten Briele
Op vrijdag 16 januari 2009 brachten VBV en GGF een solidariteitsbezoek aan de
bezetters van het bedreigde Lappersfortbos. Het was even heel surrealistisch om
een powerpoint van Natuurpunt & VBV over de zonevreemde bossen te bekijken bij
het kampvuur en de boomhutten aan BPA Ten Briele in de moeder van de
zonevreemde bossen. De fakkel is doorgegeven en de voornaamste kritiek aan de
overheid ook. De boodschap blijft : ' Stop dweilen met de kraan open. Kap geen
bossen wanneer er zoveel tekort zijn. Gebruik eerst de leegstand op de afgebakende
industrieterreinen. De beste manier om je bossen uit te breiden is immers ze te
behouden. Bossen moeten uitbreiden. Industrie moet inbreiden. '
Het Groene Gordel Front www.ggf.be ontstond tijdens de laatste zes maanden van
de eerste bezetting van het Lappersfortbos in 2002. Sinds de herfst, september 2008
is het Lappersfortbos opnieuw bezet ( deze keer door www.groenfront.be ). De cirkel
is rond. We wachten met een bang hart op de bijlen. De eerste uitdaging voor 2009
is groot. Kiest het rood-oranje-blauwe Brugse stadsbestuur samen met de Vlaamse
overheid ervoor om 3,5 hectare Lappersfortbos te kappen of redt ze een stuk bos
voor het nageslacht? Hoe cynisch te strijden tegen een bussenstelplaats in 2002.
En kantoren en loodsen ervoor in de plaats te krijgen in 2009.
Er zijn al drie leesboeken geschreven over de eerste Vlaamse bosbezetting in 2002
en de eerste eindigt het pessimistisch met de volgende woorden:
" De droefenis hangt tussen de bomen. Alles valt naar beneden, niets valt naar
omhoog. Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je zag, maar dat er ver voorbij het
zien nog belangrijker dingen waren. En dat het dan kon dat iets plotseling naar boven
ging. Als je dat maar hard genoeg geloofde dan gebeurde het ook. Klim jij maar ver
weg. Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de vlammen jou bereiken. Ik beneden
ben niet veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta ik, tussen de dertig en de dood,
terugkeren kan niet meer. Slotwoorden uit 'Enkel de daad' van Marijke Libert,
dank aan uitgeverij Cossee "
De jeugdroman 'Bioboy' & het Vlaams Filmpje 'Slapen in de armen van een boom'
eindigen hoopvoller met een open einde. Laat ons hopen dat het jonge vuur van de
nieuwe bosbezetters hoop en redding mag brengen voor de bossen van Vlaanderen.
Als GGF blijven we dit dappere verhaal van zuurstof voor het leven linken naar de
politici en de grondeigenaar Gdf-Suez-Fabricom Gti. Wie weet kan Vlaanderen in
actie de wereld verwonderen door een symboolbos te redden. Of door een Vlaamse
klimaatwet te stemmen die de zonevreemde bossen legaliseert...?
Meer info over het bossennetwerk en de VBV op www.vbv.be/netwerk en op
www.ggf.be vind je een portret van de nieuwe bosbezetters van Brugge en
ommeland.

PS. We stuurden basisgroeplid Piet Declercq een mailtje voor zijn zeventigste
verjaardag in Zuid-Amerika en kregen van deze Romero-vriend een berichtje terug

Beste Lappersforters,
Hartelijk dank met de beste wensen voor me. Toen ik laatst met vakantie kwam
waren jullie mijn eerste verdediging. Ik nam in Brugge een taxi om thuis te komen na
de lange reis vanuit Latijnsamerika. Ik werd opgehouden door politiewagens en de
taxist legde me uit dat het tegen de lappersforters was die niet willen werken enz en
willen in de bomen leven. Maar ik verdedigde jullie tot hij zei als een echte: "Ja er
zitten ook flinken tussen, pas op, ik ben er niet tegen." Dank voor jullie wensen en de
strijd gaat verder. Piet. --- El mié, 11/2/09, Lappersfort Poets Society escribió:
Asunto: Happy Birthday Para: "Piet Declercq" Fecha: miércoles, 11 febrero, 2009
4:49 http://www.reddemorgen.be/petitie

