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De Redactie

m a r l e e n d e vr y

Eerste keer
Zilverblad?
Vogels
Je bent lid van Groen en ouder dan 55. Of
‘sympathisant’ van de ecologisten en ook
55+. Dan ontvang je dit blad en ook digitale
nieuwsbrieven van GroenPlus. Waarom?
Op je 55ste heb je veel ervaring opgebouwd. Kinderen hebben het ouderlijk nest
verlaten. Je pensioen komt stilaan dichterbij. Je bekijkt opnieuw je maatschappelijke
engagementen. Je wordt mantelzorger voor
een familielid of buur…

Op die veranderende situaties wil GroenPlus, de ouderenwerking van Groen inspelen.
Meer dan in het verleden willen we, vanuit
onze veranderende positie, eigen standpunten innemen. Zo bijvoorbeeld over armoede en ouderen.

We informeerden ons over de aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen en namen samen met Jong Groen deel aan de betoging
tegen deze aankoop.

Tijdens fietstochten zoeken we doeners op
die bewijzen dat het anders kan. Als aanmoediging geven we hen een Groene Pluim.
Het bezorgt ons nieuwe energie om ons
engagement voor meer ecologische rechtvaardigheid voort te zetten.

Pijlsnel duiken
smekend klimmen
eten zoekend
water minnen
De kat vermijden
de hond negeren
trippelend en springend
de mens charmeren
Vlaaien, drollen en vijgen
opgeruimd
koeien en paarden
uitgevlooid
Straks is al het ijs
ontdooid

Als je kan, moet je maar eens een activiteit
meemaken. Wedden dat je dan ook verkocht bent. Het is niet alleen interessant bij
ons, maar ook gezellig.

Hugo Van Dienderen

Voorzitter GroenPlus

Yves en Vif
gaan voor
‘t Parkveld

Zingen, zangen, zongen
fladderen en flodderen
tjilpen en kwetteren
vrijen en tetteren

Tot daar een kleine voorstelling van GroenPlus.

Maar het kan dat je heel druk bezig bent en
dat onze werking (nog) niet bij jou aantikt.
Geen probleem. Het kan best zijn dat je liever geen Zilverblad of digitale nieuwsbrief
ontvangt, bij gebrek aan tijd bv. Geef een
seintje aan eindredacteur walter.decoene@
gmail.com
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ERRATUM
In ‘Zonder Rolle geen BES’ (Zilverblad zomer, pag. 13) hadden
we het in de ‘aanloop’ over Mieke Schauvliege. Het is duidelijk
dat we niet het Groene raadslid, maar Joke Schauvliege bedoelden. Sorry dat we een uitspraak van de minister in jouw mond
legden, Mieke!

Dit Parkveld moet een groene corridor blijven, vinden Vif en Yves!

Niet toevallig op het Fiesta
Partigiani treffen we Vif en
Yves. Dat verzetsfeest is een
initiatief van actiegroep
‘Parkveld blijft’ en Climaxi
vzw. Yves en Vif zijn ‘partigiani’. Het Parkveld ligt met
zijn 34 ha gekneld tussen
industrieterrein en woonwijken, langs de Geldenaaksebaan in Heverlee en dat wil
beide gebieden uitbreiden.
Laat het a.u.b. een groene
corridor blijven, zo vindt
de hele buurt. Yves weet als
voorzitter van Natuurpunt
Leuven en natuurgids van
dienst maar al te goed wat
die corridor waard is. Vif
heeft als compostmeester ook
een boon voor samentuin ‘De
Gulle Akker’ op ‘t Parkveld.

Met een net opgeraapte prehistorische aardkluit in de hand staat Yves de wandelaars op
te wachten. De luchtgaten en afdrukken van
weekdieren zijn goed te zien. Yves legt uit
hoe hier na de toendraperiode vruchtbaar
löss kwam aangewaaid, ideale landbouwgrond. Nu nog wordt er geboerd. De naam
‘Parkveld’ dateert uit de 12de eeuw, toen
de hertog van Brabant zijn jachtpark aan
de Norbertijnen schonk, om er een abdij te
stichten, de Parkabdij. Het Parkveld strekte
zich uit tussen drie gehuchten, waaronder
Vinkenbos, nu een straat in de buurt. Vandaag blijft er 34 ha over, deels akkerland,
deels jong bos, op een voormalige oefenterrein van het leger, dat 30 jaar geleden werd
verkocht. Vooral jonge berkjes schieten hier
op. Ook eiken en olmen. Yves wijst op een
afgeschraapte strook op een stammetje.
Daar heeft een ree zijn gewei geschoond.
Normaal doen ze dat bij oude, zieke bomen,
maar die zijn er hier nog niet. Pas na 30
à 40 jaar krijg je immers een volwaardig
bos. Wie bossen kapt en hun CO2-opname
beweert te ‘compenseren’ met nieuw bos,
verkoopt dus onzin! Wat verderop wordt de
echte pioniersvegetatie door maaibeheer
in stand gehouden. We vinden er wilgenroosje, netels en bramen. Handig trekt Yves
een fiks netelblad los, strijkt het in de plooi,
vouwt het en eet het op. Het schijnt nog te
smaken ook. Nog iets verder ontdekken we
het rapunselklokje, de gevlekte aronskelk,
de ganzenvoet, die je eet als spinazie. En

de bijvoet, die in Oekraine ‘chernobyl’ heet!
Maar er zijn ook exoten: de schijncypres, de
Amerikaanse eik, de robinia en wat dichter
bij de grond de Japanse duizendknoop. Allemaal invasief en dus te bestrijden. Alleen,
een doorgedreven beheer veronderstelt dat
het Parkveld kan blijven. En dus steunen Vif
en Yves de Fiesta.

Want geëngageerd zijn ze. Sinds 2012 al
trekt Yves Natuurpunt Leuven. Hij organiseert 16 kalenderwandelingen per jaar,
groepswandelingen, Dijleafvaarten, Lenteproevertjes op de bedreigde Keizersberg, vorming. Hij volgt dossiers ruimtelijke ordening op, zetelt in de MAR, in
Leuven Klimaatneutraal 2030 en Natuurpunt Oost-Brabant. Hij was ook raadslid
voor Groen. Van gedrevenheid gesproken!
Vif is ook bij vzw Leuven 2030 en helpt
mensen composteren en wijktuintjes aanleggen, samen met de Milieudienst. Zelf
heeft ze een fikse tuin. Een levendig seniorenbestaan, dus.

Actief zijn ze altijd geweest. Flink wat trekkingen hebben ze in de benen: rond de Mont
Blanc, in Yorkshire, Oxfordshire, Cornwall…
Dat lukt nu niet meer. Wandelen nog wel.
Of met de vogelwerkgroep de Noordzeeboot op naar Spitsbergen. Twee ijsberen en
een blauwe vinvis met jong zagen ze, een
koningseider, een noordse stern op nest en
rendieren. Gewoon prachtig!
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d i rk a vo n t s

1ste Groene trofee
Werkbaar Werk
voor Femma

Overleeft het
Zomerakkoord
de herfst?

Groen wil doeners belonen
die schouders zetten onder
werkbaar werk.
Groen parlementslid
Evita Willaert met de
trofee Werkbaar Werk

Onze loopbanen worden
langer en alsmaar complexer. Werk vandaag is niet
meer het werk van 30 jaar
geleden. 1 op 10 werknemers
loopt risico op een burn-out
en 64 % van de werknemers lijdt onder stress. De
helft van alle Vlamingen
vreest om ooit een burn-out
te hebben. Onze regering
keurde onlangs een Wet
Wendbaar en Werkbaar
Werk goed, maar die gaat
enkel over flexibilisering,
verlof en arbeidstijden. Over
kwaliteit van werk wordt
met geen woord gerept. Dat
is absoluut onvoldoende voor
Groen.

Want het kan anders. Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen gelukkig wél
dat gezonde en gelukkige werknemers
de sleutel zijn tot succes. Meer en meer
duiken er ideeën op om werk anders te
organiseren. Medewerkers krijgen meer
autonomie en inspraak. Omslachtige
structuren worden overboord gegooid en
werkplekken worden efficiënter georganiseerd. Arbeidstijden en verlofregelingen worden flexibeler om meer ruimte te
geven aan familie en vrije tijd. Zeker ook
voor oudere werknemers zijn dit essentiële voorwaarden om het op een gezonde
manier vol te houden.
Groen wil de doeners belonen die hun
schouders zetten onder werkbaar werk.
Parlementslid Evita Willaert reikte
daarom aan de vooravond van 1 mei de
1e Groene ‘Trofee Werkbaar Werk’ uit aan
een voortrekker op vlak van werkbaar
werk. De Groene achterban nomineerde
daarvoor zes bedrijven en organisaties:
Groep Intro, iDrops, Goodplanet, horecabedrijf Hof Ten As, communicatiebureau
Choco en Femma.
Evita bezocht deze genomineerden voor
een gesprek en een inkijk in hun manier
van werken, en postte filmpjes en verslagen van haar bezoeken op sociale media.
Op basis daarvan kon iedereen stemmen
op zijn of haar favoriet. Uiteindelijk kreeg
vrouwenvereniging Femma de meeste
publieksstemmen. ‘Een terechte winnaar,’
vindt Evita. ‘Femma heeft al heel wat
stappen afgelegd rond welzijn en werkbaar werk en de organisatie is ambitieus
op dat vlak. Als pleitbezorgers van de
30-urenweek, of het ‘combinatiemodel’,

zoals ze het zelf noemen, kwamen ze al
regelmatig in het nieuws. Maar dat is lang
niet het enige waar ze mee bezig zijn.’

Femma heeft in haar beleidsdoelstellingen en structuren een heel duidelijk
kader geschapen voor werkbaar werk.
Ze verlegden de focus van controle op tijd
en plaats naar resultaatgericht werken
in vrijheid en vertrouwen. Daarna kregen alle collega’s én leidinggevenden de
kans om tijds- en plaatsonafhankelijk te
werken. Bovendien werken ze sinds kort
in een vlakke organisatiestructuur, met
weinig tot geen tussenliggende managementlagen tussen werknemers en directie.
Eva Brumagne, algemeen directeur van
Femma: ‘Vertrouwen en vrijheid zijn
essentieel voor werkbaar werk. Iedereen
zit aan het stuur van de eigen loopbaan.’
Brumagne bedankte ook Groen om werkbaar werk op de agenda te zetten en te
houden. Femma ging bovendien maar
al te graag in op de vraag om de ambassadeur te zijn van de volgende ‘Trofee
Werkbaar Werk’, die in 2018 zal uitgereikt worden.

Evita Willaert: ‘We zijn Femma persoonlijk in de bloemetjes gaan zetten, met
bubbels en taart. Verder regelden we
voor elke werknemer een massage. Alles
wat ik zelf leuk vind, eigenlijk (lacht).
Gelukkig viel het daar ook in de smaak.
In de Kamer volg ik werk en loopbanen
dagelijks op. Het is frustrerend om te zien
hoe traag broodnodige hervormingen er
gehoor vinden. Deze werkbezoeken toonden me dat het wel degelijk anders kan.’

Politicoloog Carl Devos
vatte het in De Morgen
van 7 augustus krachtig
samen: ‘Zomerakkoord is
een politieke clusterbom
met vele kleine maatregelen, waarvan het
moeilijk is om het echte
effect te berekenen’. Toch
komen er voor de herfst
al een aantal inslagkraters tevoorschijn. De
maatregelen zullen pijn
doen, vooral bij wie het
krap heeft en eerlijk leeft.

Wie een leefloon heeft, of een InkomensGarantie Ouderen (IGO) heeft mogelijks
in 2018 meer leefgeld ter beschikking.
De regering Michel voorziet 100 miljoen
euro om deze vervangingsinkomens ‘op
te krikken’. Of dat iets zal veranderen aan
de situatie van de ontvangers, valt zeer te
betwijfelen. Eén stijging van de energiefactuur, de huur of andere nutsvoorzieningen en het extra geld is meteen niet
meer beschikbaar. Nu al gaat gemiddeld
50 tot 60% van het leefloon naar de huur
van de woonst. Maar eigenlijk komt de
helft van het leefloon (of andere uitkering) terecht op de (spaar)rekening van
de verhuurder! Als je de uitkeringen
verhoogt, maar geen maatregelen
neemt om de uitgaven voor huur en
nutsvoorzieningen in te perken, geef
je geen extra steun aan de kwetsbare
medeburgers, maar spek je de rekeningen van verhuurders, energieleveranciers, drinkwatermaatschappijen,
telefoonbedrijven en internetleveranciers.
De voorzichtige glimlach om de 100 miljoen extra in 2018 viel meteen in een
grijns toen staatsecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir, parmantig
mededeelde dat deze 100 miljoen in
2018 niet zal volstaan om leefloon en IGO
substantieel op te trekken. Er is een extra
inspanning nodig. ‘Maar’, zo beloofde ze,
‘de situatie wordt permanent geëvalueerd
en de maatregel desnoods bijgestuurd’.
Zonder veel cijferwerk zijn er dus extra
maatregelen nodig om de uitkeringen in
de buurt van de Europese armoedegrens
te brengen. Een uitgetekend plan om die
norm te halen is er niet, enkel de belofte
van een tweede schijf van 120 miljoen
euro in 2020. Blijft de 100 miljoen extra
van 2018 dan doorlopen in 2019? En
komt die 120 miljoen voor 2020 bovenop
de 100 miljoen, of in plaats van die 100
miljoen? Niemand die het weet. Met zo’n

Dirk
Avonts
(63), is
hoogleraar
huisartsgeneeskunde.
Jarenlang
bezieler
van een
groepspraktijk.
Wordt, altijd al groen gezind, actief
lid van Groen en dynamische vertegenwoordiger in het Antwerpse
OCMW.
Dirk wordt als oudere kandidaat
ondersteund door de Antwerpse
Groene Senioren bij de komende
verkiezingen.

cijfergegoochel maak je geen structureel
plan om de uitkeringen te laten evolueren
naar de Europese armoedegrens.

Er zit ook een venijnig scherfje in de clusterbom van de regering Michel. De uitkering van werkloze 50-plussers komt voor
een lager bedrag in aanmerking voor de
pensioenberekening. De kans op werk
is in deze groep werkzoekenden bijzonder laag, vooral omdat de werkgevers
niet happig zijn om deze mensen een
kans te geven in het bedrijf. Ook al zoek
je je te pletter naar werk, en toon je op
die manier je werkbereidheid, dan nog
knabbelt de regering Michel aan je pensioenopbouw. De gevolgen zullen pas na
een tiental jaren duidelijk zijn, als vele
kwetsbare mensen een te laag pensioen
hebben om ‘menswaardig te leven’. Dan
zal het OCMW zich over hen moeten ontfermen…
Maar met opgeheven hoofd kondigde
CD&V aan dat de clusterbom van de regering Michel ook snijdt in het vlees van
de rijken. Kijk even je effectenrekening
na, want hier komt het. Heb je meer dan
500.000 euro op jouw effectenrekening,
dan vraagt de regering Michel beleefd
om jaarlijks 0,15% in de staatskas te
storten. Fiscaal expert prof. Maus kondigde laconiek aan dat deze belasting er
enkel is voor de ‘domme’ rijken. Want er
zijn voldoende fiscale constructies om
deze belasting te ontlopen. En de clusterbom van de regering Michel bevat geen
scherfje dat terecht komt in deze boekhoudkundige constructies…
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Dat kregen we te horen
toen we lang geleden op
schoolreis trokken. Die
vraag stelden we ons ook
na Kopenhagen 2. Wat
heeft de Deense hoofdstad ons geleerd?
Een greep uit de interessante verslagen die je
terugvindt op www.groenplus.be en de Facebookpagina van GroenPlus.
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Wij reizen om te leren
Wat vrijwel onbekend is, Kopenhagen
herbergt het Europees Milieuagentschap. Het EEA werkt sinds 1994 voor,
maar onafhankelijk van de Europese
Commissie, het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie. Het EEAinformatienetwerk kan beroep doen
1800 experts in 39 landen en 400 nationale instituten. De uitdaging bestaat erin
om uiterlijk tegen 2050 de overstap te
maken naar een koolstofarme samenleving met een effectief gebruik van hulpbronnen en veerkrachtige ecosystemen.
Klinkt allemaal mooi, maar wat merkt de
Europese burger ervan? En in hoeverre
is het allemaal politiek afdwingbaar binnen het Europa van de 28?

Als je met GroenPlus op stap gaat, wordt
er ook gefietst. Met de fiets ging het dus
naar Nordhavn, een pilootproject dat 50
jaar ver reikt. Daartoe wordt een transithaven gesloten en verplaatst naar
een nieuwe, op de zee veroverde locatie. Het herwonnen gebied wordt ingedeeld in 11 wooneilanden, gescheiden
door kanalen. Men kiest er voor een z.g.
‘vijf minutengebied’. Alle voorzieningen:
winkels, vrijetijdsbesteding, publieke
diensten… moeten op wandelafstand liggen. Binnen de wijk wordt de auto opgeborgen in parkeertorens. Een nieuwe
metro verbindt Nordhavn met het centrum. Mensen ontmoeten er mekaar op
rustige plekken en mooie promenades
langs het water.
Het zit allemaal nog in de steigers en de
eerste resultaten ogen niet erg groen.
Maar het project wijkt wel sterk af met
wat in Antwerpen ‘Nieuw Zuid’ heet. In
Nordhavn maakt de overheid bindende
afspraken met architecten en worden
de inwoners bij de uitbouw van de wijk
betrokken.

Het bezoek aan Ostergro, een dakboerderij bovenop een grote garage, is van
een heel andere orde. Livia Haaland, een
jonge, milieubewuste vrouw, legt er met
3 vrienden een biologische tuin aan te
midden een grootstad. De dakboerderij
beoogt een sociaal en een economisch
doel. Ze verschaft de medewerkers een

inkomen, zorgt voor eigen voedselvoorziening, brengt stedelingen terug in contact met de teelt van groenten en planten. Eigenlijk een pleidooi om in (ver)
stedelijk(t)e gebieden op zoek te gaan
naar ‘verloren’ gronden, om er (tijdelijk)
stadstuintjes op aan te leggen.

Kopenhagen bouwde ook een nieuwe
afvalverbrandingcentrale. Over de ovens
is goed nagedacht –een kenmerk van de
Denen, naast hun traditie om samen te
werken!- zodat je op het resultaat moeilijk iets kan afdingen. Voor alles, afvalpreventie, sortering en recycling, verbranding met warmterecuperatie voor
wijkverwarming en sortering restfracties, met als streefdoel 2%. Met daaraan
gekoppeld een publiek recreatieve functie, dank zij de originele architectuur van
het gebouw.
Blijven natuurlijk de uitgestoten rookgassen. Volgens de gids zuiverder dan de lucht
op een druk kruispunt… Toch een pleidooi
om door te werken aan alternatieven.

Een politieke noot kon aan dit studiebezoek niet ontbreken. Alternativet is een
nog jonge politieke beweging die zich
beroept op moed, generositeit, openheid, bescheidenheid, humor en inlevingsvermogen. Volgens Alternativet
kunnen alle mensen, ongeacht status,
afkomst of beschikbare tijd, participatief
meewerken aan verandering en aan de
opbouw van de samenleving. Het klinkt
enerzijds idealistisch, maar anderzijds
bestaat er voor het voortbestaan van
deze aarde geen andere oplossing dan
samenwerking. Bij Mia Goos en Michel
Triest riep het bezoek aan Alternativet herinneringen op aan hun verblijf
in het Zimbabwe van Robert Mugabe.
Als reactie op de door hem ontketende
onteigeningsgolf ontstond een dorp met
wereldwijde uitstraling. Letterlijk alle
Westerse, duurzame verworvenheden
waren er toen al in verwerkt.
Het hele verhaal en andere inspirerende studie-ervaringen vind je terug in
het dossier Kopenhagen dat je bij lieve.
snauwaert@door Lieve Snauwaert uit
reisverslagen is samengesteld.

boud e w i j n goos

Kopenhagen:
Wat viel op? Wat
onthouden we?

Bij mobiliteit en wegenplanning denk je best vanuit de
fietser, niet vanuit de autogebruiker. Daarbij moet je
zorgen voor een hogere kwaliteit van fietsstallingen.
Het is comfortabel fietsen in Kopenhagen: het parcours
ligt perfect, zonder goten of abrupte overgangen.
Daardoor fiets je zonder een enkele schok. Je ervaart
Kopenhagen als een echte fietsstad, maar dat wil nog
niet zeggen: onmogelijk voor auto’s.
Als je wil dat er echt iets verandert, zorg er dan voor
dat je mee in het beleid zit. Je voorstellen moeten
bovendien economisch haalbaar zijn. Betrek de burgers zoveel mogelijk bij de beslissingen (burgerparticipatie). Etaleer niet je ergernissen, maar maak het
positieve zichtbaar.

De indruk blijft dat wonen in Kopenhagen duur is. Het
is wel mooi dat het beleid in het teken staat van duurzaamheid, wat zo concreet mogelijk vertaald wordt.
Als het ware op maat van elke burger, in een duidelijke
communicatie met die burger. Duurzaamheid, sociale
zorg en cultuur verbinden de Deense samenleving.

Deze studiereis leerde ook dat op Europees niveau het
milieu gebaat is met een gedegen analyse van cijfers
en feiten. Heel anders dan de Trumpiaanse oppervlakkige onzin die ons tegenwoordig overspoelt.
Voorspellingen van studiebureaus en denktanks hebben vooral nood aan onze kritische blik. Duidelijk zijn
over je beleid is een vereiste. De geestdrift en goede
wil van sommige Denen werkten erg inspirerend. Het
kan anders! Met als ‘groene’ draad: we verbeteren op
mensenmaat voor een duurzame samenleving. Dat
vraagt: onderzoek, voorbereiding, plannen, duidelijke
communicatie én volharding.

Per fiets
naar
Peking

Vorig jaar ondernam hij al een
Jacques Dierckx in
poging. Maar toen liep het, zoals Krasnojarsk (Siberië)
met een Zwitsers
bekend, fout in het Russische Kaduo op wereldreis.
zan. Na een val belandde Jacques
Dierckx (68) in een kliniek en
moest hij vroegtijdig naar Oostende terugkeren.
Maar uitgesteld is niet afgesteld. 10 juni vertrok
ons GroenPluslid opnieuw voor een fietstocht
Oostende-Peking. 27 augustus overschreed hij, na
8.490 km fietsen, de Russisch-Mongoolse grens.
Maar wanneer je dit leest toert hij allicht al door
het grote Chinese Rijk. Voor een stand van zaken
kan je altijd een kijkje nemen op Jacques’ reisblog:
https://goo.gl/sLs53C
Op 27 augustus lazen we dit:
‘Om 07.20 h aan de grens. Een grensbeambte doet teken: een
fietser kan de grens niet oversteken… Wat dan? ‘Een wagen
zoeken’, zegt hij met een paar woorden Engels. Op zoek. Blijkt
dat een paar opportunisten dagelijks paraat staan om ‘taxi’
te spelen voor ‘slachtoffers’. Tarief: 1.000 roebel (€ 15). Vier
posten te passeren aan de Russische kant, drie aan de Mongoolse. Anderhalf uur. Resultaat: 10 op 10. De enige vraag
die de Russen me stelden: ‘Uw naam, Jacques Alice Louis?’
Ik knikte. Was niet voldoende. Moest zelf herhalen: ‘Jacques
Alice Louis’.
Reliëf: zwaar ‘vals plat’. Weersomstandigheden: droog, maar
nog altijd koud.
13 uur: Zoek een plek voor de picknick. Ontwaar op een heuvel
een ‘ger’. Ga voorzichtig kloppen. Een vrouw doet open. Ze nodigt
me uit binnen te eten. De kachel brandt. Krijg een thee. Deel chocolade. Gesprek uiterst moeilijk. Maar een foto nemen mag.

w a lt e r d e c o e n e

GroenPlus
reikte
opnieuw
Pluimen
uit
Elk jaar organiseert GroenPlus een meerdaagse fietsof wandeltocht. Een ideale
gelegenheid om verdienstelijke mensen met een
Groene Pluim te bedenken.
Meestal werken ze in alle
stilte aan sociale of ecologische projecten. Met zo’n
Groene Pluim wil GroenPlus
hun inzet en werk onder de
aandacht brengen. En wie
voelt niet de behoefte om
eens in de bloemetjes te
worden gezet?
Dit jaar zakten 48 GroenPlussers af naar Hasselt.
Ze fietsten er bij wisselend
weer en bezochten ‘en passant’ 9 projecten. Van een
doorwinterde biologische
geitenboer, over een project
van technologische vernieuwing, naar een sociaal horecabedrijf.

Kasteel Nieuwenhoven,
of hoe een historisch
pand zich aanpast
aan duurzaamheid en
nieuwe woonvormen.

In de bioboerderij ‘De Levende
Aarde’ van Remy
Schiffeleers gaat
niets verloren.
De yoghourt op
basis van geitenmelk smaakt er
heerlijk.

In ‘De Overstap’ in Munsterbilzen zetten mensen met een
psychische dip, via zelfhulp, terug een stap naar de maatschappij.

Op de oude
mijnsite van
Houthalen
verrijst
GreenVille,
een project
dat het
industriële
verleden
verbindt met
een groene
toekomst.

Het bezoek aan Regionaal Landschap Henegouwen en
Voeren bleef niet droog. GroenPlus pikte er interessante
info op over herstel en verbetering van het landschap.
KOE-VERT in Domein Kiewit is een toeristische restaurant met
(h)eerlijke producten, gelinkt aan sociale tewerkstelling.

Een uitgebreid verslag van
4 dagen fiets- en ander plezier vind je op
www.groen-plus.be

Eli Bijnens uit Hoeselt ging als vrijwilliger werken in het vluchtelingenkamp op Chios. Groen volksvertegenwoordiger Johan Danen en
Bert Verleysen bedachten haar met een Groene Pluim.

‘Bio bij Bernd’ in Rummen ontving een Groene Pluim voor zijn
jeugdige inzet voor gezonde en gevarieerde biovoeding.
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w a lt e r d e c o e n e

‘Wissel van de Macht’, herbekeken

Deze reportagereeks van
Marc Van de Looverbosch,
over enkele kantelmomenten
in de Belgische politiek, deed
heel wat stof opwaaien. Met
de aflevering ‘De Groenen
regeren zich kapot’ was dat
niet anders.
GroenPlus postte de veel
bekeken reportage op de
agenda van het Zomerweekeind. Niet zozeer om het
uitstekende werkstuk nog
eens te bekijken, maar om er
met de betrokkenen over te
discussiëren. En vooral… om
er lessen uit te trekken.

Bij een titel als ‘De Groenen regeren zich
kapot’ zou je kunnen denken dat onze deelname aan de paars-groene coalitie alleen
kommer en kwel had opgeleverd. Na de
desastreuze verkiezingsuitslag van 2003
was er inderdaad weinig reden tot juichen
en werden de wonden gelikt. Maar later
drong het door dat AGALEV toch wel wat
had gerealiseerd.

Met de betrokkenen op het podium werd
daar in Nieuwpoort ruim op teruggeblikt.
Voor Vera Dua betekende de regeringsdeelname vooral de oprichting van het Voedsel
agentschap. Wat Mieke Vogels betreft was
dat de creatie van een persoonlijk assistentiebudget voor gehandicapten. Magda
Aelvoet bracht de wet op de patiëntenrechten in herinnering, terwijl Eddy Boutmans
eraan herinnerde dat België niet mee deed
aan de Irak-interventie van Bush sr.
Jos Geysels stelde vooral vast dat er toen
geregeerd werd met een verhaal dat de
mensen aansprak. Wat daarna en nu zeker
onder Bourgeois niet meer het geval is.

Het panel v.l.n.r.: Stefanie De
Bock (Jong Groen), Magda
Aelvoet, Meyrem Almaci, Mieke
Vogels, Vera Dua, Jos Geysels,
Eddy Boutmans en moderator
Anne Peuteman (Knack).

Meyrem Almaci – toen een jonkie en nog
lang geen voorzitter – was vooral getroffen door de inzet en de overlevingsdrang
van de militanten. Onder leiding van een
begeesterende Vera Dua – die op zoek ging
naar 260.000 groene stemmen! – zorgde
dat voor de herleving waarvan we nu met
Groen getuige zijn.
Maar wat leerden we eruit?

En waar moeten we verder op letten? Op
het podium was iedereen ervan doordrongen ‘dat we onszelf moeten zijn en uitgaan

van eigen kracht’. Geen energie steken in
het beschimpen van anderen, maar eigen
(uitdagende) ideeën en voorstellen lanceren. Met andere woorden: authentiek zijn.

Voor Mieke kan dat ook zijn ‘iets anders
doen dan wat men van je verwacht’. En
Magda vult aan: af en toe stout durven zijn.
Communicatie is lange tijd ons zwakke
broertje geweest. Vera vindt het belangrijk
dat een boodschap herhaald wordt. En dat
er steeds 3 kernwoorden in voorkomen die
blijven ‘hangen’.

De uitspraak van Mark Eyskens over ‘de
Groenen die altijd te vroeg gelijk hebben’
spoort er ons ook toe aan om nieuwe boodschappen goed te ‘verpakken’.

Ook Jong Groen is met Stefanie De Bock vertegenwoordigt in het panel. Inzake communicatie zegt ze al wel een en ander te hebben opgestoken van oudere Groenen. Ook
als het op debatteren aankomt, krijgt ze
veel feedback.
En zo kabbelt het panelgesprek o.l.v. Knackredactrice Anne Peuteman verder. De journaliste geeft toe dat ze destijds met het fijn
stof van Groen! lachte, maar dat het onderwerp nu ieders zorg is geworden.

Het wordt tijd om te genieten van het fraaie
weer en van wat frisse zeelucht. Hoe ronden we dit gesprek af? Meyrem houdt het
bij verandering op alle vlakken. En Vera Dua
pleit nog voor een eigen verhaal, waarin
nieuwe vormen van betrokkenheid de
democratie een nieuw elan kunnen bezorgen.

c a t h e r i n e s t e pm a n

Fanatisme,
een
veelkoppig
monster

Als we het hebben over
fanatisme, denken we automatisch aan religieus
fanatisme. En dan vooral
aan extreme vormen, van
de Islam, IS of Al Qaida.
Maar fanatisme is veel
meer en veel erger dan
dat. Het kan gelinkt worden aan elke godsdienst,
geloofsovertuiging of
ideologie. Het is vooral
te onderscheiden van
extremisme. Men kan immers een extremistische
opvatting of levenswijze
hebben, maar die voor
zich houden. Als men ze
niet per se aan andere
wil opdringen, blijft het
vooral een last voor de
directe omgeving.

‘Fanatisme
is in feite een
extreme vorm
van ijdelheid’

Fanatisme gaat echter veel verder. Een fanaticus wil ten koste van alles zijn denkbeelden opleggen en doordrijven. Deze denkbeelden, al dan niet extreem, kunnen een
hele schakering aan levensbeschouwingen
inhouden. Sommige extreme aanhangers
van de Islam zijn hier terug te vinden. Daarnaast leven er heel wat gematigde, tolerante
moslims. Ze zijn ervan overtuigd de ware
godsdienst te belijden, maar willen die niet
perse opleggen aan anderen.

Ook christenen probeerden in de loop der
tijden hun ‘waarheid’ op te dringen. Desnoods met vernietiging van bepaalde, in
hun ogen, heidense groepen en hun cultuur.
Zo denk ik aan de franciscanen -nochtans
een vrij tolerante kloosterorde- die in de
16e eeuw talrijke Maya geschriften hebben vernietigd. ‘Omdat die van de duivel
kwamen’. Daarmee verdween een schat aan
informatie over de Mayacultuur en -wetenschap.
Geen enkel godsdienst of filosofie blijft
gespaard van fanatisme. Zelfs het boeddhisme, bekend om zijn tolerantie, ontsnapt er niet aan. Zo werden in Myanmar
hele moslimdorpen platgebrand en de
bevolking verjaagd.

Fanatisme is in feite een extreme vorm van
ijdelheid, van beter weten, van willen domineren. Van haat ook en van zijn wil kost wat
kost te willen opleggen aan anderen. Iedereen moet meedraaien in een zienswijze, of
die ten minste zonder discussie aanvaarden. Naast religieus is er ook ideologisch
fanatisme, zoals in het communistische
Cambodja onder Pol Pot. 1 miljoen mensen,
meestal intellectuelen, sneuvelden er. Het

zijn trouwens vaak intellectuelen die slachtoffer zijn van fanatici. Hoewel intellectuelen
ook niet altijd vrij zijn van fanatisme…

Andere slachtoffers van fanatisme zijn
homoseksuelen die in sommige landen
systematisch worden vervolgd, gevangen
genomen, of vermoord omwille van hun
anders (?) zijn. Sommige godsdienstfanatici
willen ze soms gewelddadig behandelen
tot ze ‘genezen’ zijn. Door een gedeelte van
de hersenen weg te nemen bij mannelijke
homo’s, om ze van hun verkeerde neigingen
af te brengen!

Er bestaat ook nog genderfanatisme, omdat
sommigen nog altijd denken dat de helft
van de bevolking, in casu de vrouwen, minderwaardige wezens zijn; die te allen tijde
geacht worden te buigen voor de man. Dit
kan gaan van vernederende uitspraken,
over verkrachting, tot het verbod zich te
ontplooien en onderwijs te volgen.
Er bestaat ook ecologisch fanatisme, zoals
bij vogelliefhebbers die zich verzetten
tegen windmolens, omdat vogels hiertegen
zouden kunnen opbotsen. Moeten we dan
ook flatgebouwen, terrassen en zelfs ramen
verbieden? Dit soort fanatici negeert de
ecologische meerwaarde van de windmolens voor een ganse bevolking.

Fanatisme is dus een plaag voor de mensheid, terwijl tolerantie, met respect voor
andere opvattingen, een zaak van levensbelang is. Zeker met een steeds aangroeiende
bevolking. Tolerantie en wederzijds respect
moeten echter van alle kanten komen, zonder schade te berokkenen aan wie anders
denkt of leeft.
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jor i s w i l l a e r t

Een oudere
zichtbaar
op de
verkiezingslijst, graag!

Dat heeft GroenPlus gevraagd in een brief aan alle
voorzitters, secretarissen
en mandatarissen van de
lokale afdelingen van Groen.
Daarnaast bepleit GroenPlus
de opname van onze voorstellen voor een leeftijdsvriendelijke gemeente, in
de programma’s waarmee
de groepen naar de kiezer
trekken. GroenPlus vindt dat
zeer belangrijk om de oudere
kiezer te bereiken. Ruim 30%
van de kiezers is ouder dan
60 jaar en velen kiezen niet
voor Groen. Dat is jammer,
want het Groene programma
is voor de leefkwaliteit van
ouderen zeer belangrijk.

Laat een Groene
stem horen in je
Ouderenraad
Je denkt er allicht niet aan. Maar ook op lokaal vlak,
in de stedelijke of gemeentelijke ouderenraad kan
je als GroenPlusser het verschil maken. Naast de
vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen is er
ook plaats voor individuele ouderen of senioren van
politieke partijen. Graag geven we twee inspirerende
voorbeelden van wat plaatselijk bereikt werd.
Twee citaten uit deze brief:
‘Nooit waren er zoveel ouderen in staat om
actief en maximaal te participeren aan het
dagelijks leven. De laatste 10 jaar is de groep
65+ in Vlaanderen met 18% toegenomen.
Vandaag zijn we met 1.255.666 senioren. De
volgende 10 jaar komt daar nog 20% bij. De
vergrijzing van de bevolking vertaalt zich
ook uitdrukkelijk in het electoraat. In heel
wat gemeentes is één op drie van de kiesgerechtigden een 60+! De politiek houdt onvoldoende rekening met deze nieuwe realiteit.’
‘Jarenlang waaide door de partij een wind van
verjonging en vernieuwing. Nu is het tijd voor
‘vergrijzing én vernieuwing’. Iemand die na een
carrière als gezondheidswerker, leraar, ondernemer, arbeider de stap zet naar een politiek
engagement kan een grote meerwaarde betekenen en ervoor zorgen dat de politieke besluitvorming in een gemeente de maatschappelijke
realiteit beter weerspiegelt.’

In november 2016 werkte GroenPlus
met het congres ‘Leeftijdsvriendelijke
gemeente’ al concrete voorstellen uit rond
Maatschappelijke Participatie, Transport en
Mobiliteit, Gezondheid en Zorg, Landschap
en Natuur, Communicatie en Informatie,
Publieke ruimte en gebouwen – Wonen Sociaal-culturele participatie - Respect en
sociale inclusie. We hopen alvast dat deze
voorstellen ook een plaats krijgen in het
programma van jouw gemeente.
Je vindt de uitgewerkte voorstellen op
https://goo.gl/91aAmb

Mieke Vogels (vogels.mieke@telenet.be) en
andere GroenPlussers geven graag toelichting bij de congresresoluties en de voorstellen voor een leeftijdvriendelijke gemeente.
GroenPlus werkt intussen aan materiaal om
de oudere kandidaten te ondersteunen tijdens hun campagne.

‘Vrijheid & Zekerheid’, naar de samenleving van de toekomst.

Samenlevingen zijn altijd in verandering en dat is nu niet anders. Vanaf de jaren ’50 kregen burgers
meer vrijheid, terwijl de overheid voor zekerheid zorgde. In de jaren ’80 maakte de neoliberale markt
van die vrijheid en zekerheid weer een individuele aangelegenheid. Volgens de auteur Dirk Holemans
zijn we nu aanbeland in een nieuw tijdperk: de sociaal-ecologische samenleving. In zijn uitdagend
boek ‘Vrijheid & Zekerheid’ toont Holemans hoe de samenleving van de toekomst eruitziet en hoe we
daar geraken.

GroenPlus Limburg en Groen Bilzen nodigden de auteur uit voor tekst en toelichting. Deze ontmoeting gaat door op 8
november, om 19u15, in Zaal Concordia Bilzen. De toegang is gratis.

Over de auteur: Dirk Holemans coördineert de sociaalecologische denktank Oikos, is hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift en gemeenteraadslid in Gent.

• Cecile Sillis (Asse) stelde een dossiertje op voor de aankoop van een riksja voor senioren. Ze legde dit neer bij
Groenraadslid Edward Van Keer, die het in de gemeenteraad bracht, waar CD&V en Open VLD de dienst uitmaken. Het voorstel werd vrij positief onthaald en verwezen
naar het OCMW. Daar oordeelde iedereen gunstig, maar
men wou een proefperiode. Cecile bracht het voorstel
ook in de seniorenraad, met vermelding dat een positief
advies vanuit de raad zeker nuttig kon zijn. Cecile kreeg
opdracht dat advies zelf te formuleren. Het werd goedgekeurd en bezorgd aan de gemeente. Het college nam
het advies aan en besloot tot een testweek. Maandag
14 augustus fietsten Cecile en echtgenoot Jo een eindje
mee…
• Walter Decoene (Aartselaar) richtte in Aartselaar mee
de Senioren- en Toegankelijkheidsraad op. Dat gebeurde
pas begin deze legislatuur. Omdat de gemeente twee RVT
telt, met nogal wat bejaarden die er wel eens uit willen,
zijn oordeelkundig geplaatste zitbanken erg belangrijk.
Lang geleden werden er al eens geplaatst, gesponsord
door winkeliers. Die stonden zo opgesteld dat geen
enkele wijk zich tekortgedaan voelde. Maar werden ze
ook gebruikt door ouderen? We gingen na waar ouderen
meestal naartoe trekken: het gemeentepark, de kaartnamiddag in de bejaardenchalet, de wekelijkse markt…
Toen er nieuwe banken bij kwamen, plaatsten we die zo
dat ouderen er hun wandeling even mee kunnen onderbreken voor een korte rustpauze.
Wordt vervolgd!

Slechte voetpaden,
we doen er wat aan
Op heel wat plaatsen liggen de stoepen er slecht
verzorgd bij. Voor senioren is dit een probleem dat
erger wordt naarmate ze ouder worden. Mensen die
zich moeten behelpen met een wandelstok, rollator of
rolstoel blijven liever thuis dan het risico te lopen op
een valpartij of erger.
Om de aandacht te vestigen op het probleem en tot
actie over te gaan, organiseert het Zilverblad een
kleine wedstrijd. We brengen de gevaarlijke stoepen in
beeld! Enkele redactieleden gingen al op pad en schoten
her en der foto’s van voetpaden met een probleem.
Stel je zelf zoiets vast in je buurt, neem dan je camera of
smartphone en leg het pijnpunt vast. We denken daarbij
aan bouw- of renovatiewerken, maar ook aan verzakte
voetpaden die een opknapbeurt nodig hebben.
Zend je foto, met een woordje toelichting, naar 		..
zilverblad@groen.be, naar je plaatselijke Groenkern .
of naar een gemeenteraadslid.

Wij verzamelen de foto’s en drukken er eentje af in elk
nummer tot de verkiezingen. Zo zetten we de toestand van
sommige voetpaden dik in de verf en geven we aan hoe het
beter kan.
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GroenPlus op het
Schakelcongres
Elke dag zetten duizenden doeners
zich in om de samenleving menselijker, eerlijker en gezonder te
maken. Hoe kan de overheid beter
samenwerken met burgers, ondernemers en middenveld om al die
enthousiaste initiatieven volop te
verzilveren?

Windenergie:
Hoe ver staan
we ermee in
Vlaams Brabant?
Windenergie is in felle opmars, ook
in Vlaanderen. Toch blijft er weerstand en valt er nog heel wat te
doen. Goed om een aantal vragen
te stellen en te beantwoorden:

Vlaamse
Ouderenweek 2017
20-26 november
Dit jaar zet de Vlaamse Ouderenraad in op ‘Cultuur verbindt!’
De afstand tussen de leefwereld van
verschillende generaties en culturen
lijkt soms groot. Tocht zijn er opvallend veel overeenkomsten.
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Groen onderzoekt hoe het beter kan inzake economie,
mobiliteit en (gezondheids)zorg.
Dat is het onderwerp van het Schakelcongres van Groen op
17 en 18 november 2017.
Hoe zien ouderen dat?

Dat wil GroenPlus te weten komen op een ideeëndag.

Iedereen is welkom! Nieuw! Ook niet-leden zijn welkom
om mee te discussiëren.
Zaterdag 23 september, van 10u tot 17u

In Chapo, Statiestraat 146, op 5’ stappen van treinstation
Berchem-Antwerpen

‘Over de
godsdiensten heen’
een voordracht met beeld door
architect Etienne Hoeckx
Maandag 6 november, 10u,
in Chapo, Statiestraat 146,
Berchem

Deelname gratis, wel graag inschrijven: liefst via het formulier op https://goo.gl/ieZQ82
- .Kan windenergie ons ook bevoorraden als het windstil is?
- .Wat met de hinder en de vergunningen?

- Hoe verhoudt windenergie zich tot de andere groene
stroominitiatieven?
- .Zijn coöperatieven een goede ontwikkeling?
- Zelf aandeelhouder worden?

GroenPlus
Kerstreceptie
‘Zetten we in op interculturaliteit
of op conflict?’

Neem deel aan deze themadag, op maandag 16 oktober,
met o.a. bezoek aan energieproducent/leverancier EOLY
(Colruyt Group) op het Dassenveld in Halle. Het wordt
een dagprogramma met allerhande info over groene energie. Je maakt er ook kennis met de Groenen van Halle.

Die vraag behandelt Rik Pinxten,
professor-emeritus UGent, als gastspreker.

Als start lanceerde de Vlaamse Ouderenraad eerder al een
‘inspiratiegids’ met achtergrondinformatie en boeiende
voorbeelden van verbindende initiatieven. Op die manier
kan je mogelijkheden aftasten, eerste contacten leggen met
potentiële partners en bekijken welke kant je kan opgaan.

Eco-wijken,
een weldaad
voor ouderen

Meer info vind je op https://www.colruytgroup.com/nl/
verhaal/we-power-wordt-eoly`
Inschrijven bij wernerdejonghe@hotmail.com

Een 2de gids, ‘Handen uit de mouwen’, reikt ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en andere geïnteresseerden
concrete instrumenten aan. Zo kunnen ze zelf de handen
uit de mouwen steken en verbindende ideeën vormgeven.
Deze Doe-Gids is gratis te verkrijgen bij de Vlaamse Ouderenraad. Je kan hem ook inkijken en/of downloaden op
www.vlaamse-ouderenraad.be

Pak tussen 20 en 26 november uit
met een straf initiatief!

De levenskwaliteit van ouderen
is sterk gebaat bij een eco-wijk.
Dat blijkt uit onderzoek.
Waaruit bestaat zo’n eco-wijk?
Waar zijn er in Europa gerealiseerd? Wat zijn de bevindingen?
En hoe pak je dat aan?

Opmaat: powerpoint over Sacrale kunst.
Etienne Hoeckx: ‘Godsdiensten brengen ons een visie
over schepping, leven en dood. Een boodschap van vrede
klinkt meestal door, maar in de praktijk blijkt dat verschilpunten leiden tot een parallelle maatschappij, discussies of conflicten.
Godsdienstige overtuigingen leiden blijkbaar gemakkelijk tot een wij/zij-houding, meestal door simplismen die
we geërfd hebben uit andere tijden.
Komen we met atheïsme verder, of heeft dat ook zijn
beperking?’
Na de pauze volgt er een nabespreking.

We leven in een superdiverse maatschappij. Scherpen
we het wij-zij denken aan? Of gaan we de uitdaging aan
om, via interculturele contacten, ons samenleven te verrijken? Verdelen of verbinden? Rik Pinxten is antropoloog en schrijft ook voor een groot publiek over deze
en andere kwesties. Hij was een tijdlang voorzitter van
het Humanistisch Verbond. Hij neemt actief deel aan
het maatschappelijk debat. Groen staat voor actief pluralisme. Daarom biedt GroenPlus op zijn Kerstreceptie
altijd een forum aan een levensbeschouwelijke spreker.
De Kerstreceptie van GroenPlus is telkens een heel aangename bijeenkomst. Met oudere leden, geïnteresseerde
buitenstaanders en een afvaardiging van (Jong) Groen.
Dit jaar op vrijdag 22 december 14u30 - 18u, in Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11, Leuven (Kessel-lo) vlakbij station NMBS. Deelname gratis; inschrijving nodig: https://goo.gl/WQjCiu
Hierover organiseert GroenPlus een colloquium, met het
volgende programma:
Erik Rombaut, professor-emeritus, bestudeerde Europese eco-wijken en begeleidt de gesprekken.

Groene schepen Astrid Wittebolle brengt in Turnhout
ideeën in praktijk. Wat betekent dat voor ouderen?
Marc Depreeuw, bio-eco-architect, levert commentaar.
Johan Danen, Vlaams volksvertegenwoordiger, trekt
politieke besluiten.

Vrijdag 10 november 13u30 – 18u - Vlaams Parlement,
Leuvenseweg 86, Brussel. Deelname gratis, inschrijven verplicht: liefst via het formulier dat je op het internet op deze
link vindt: https://goo.gl/upHscA ; eventueel e-mailen naar
hugo.vandienderen@groen.be, of schrijven naar Hugo Van
Dienderen, Wapenstraat 2 bus 2, 2000 Antwerpen.

Kom bij
GroenPlus

GroenPlus telt ruim 2.000 leden
en daar zijn we blij mee. Maar
er is altijd plek voor nieuwe,
enthousiaste 55+. Ben je ook geen
stilzitter en spreekt een gezond
en veilig leefmilieu tot je verbeelding? Of kom je graag onder
de mensen? Dan vind je zeker je
gading bij GroenPlus. Word lid
van Groen –het 1ste jaar gratis!en als 55+ ben je automatisch lid
van GroenPlus.
Zend een mailtje aan
zilverblad@groen.be, of geef een
telefoontje aan Walter Decoene,
0487/68.29.45.

Verantwoording

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de
verantwoordelijkheid voor artikels en
standpunten die in het Zilverblad verschijnen bij de steller ervan. Wanneer
het een mening betreft die afwijkt van
het partijstandpunt zullen beiden worden vermeld.

Trumpe l’œil

F R AN S R O G G EN

Heb je vijand lief! Maar wat met Donald? Ik slikte bijna mijn laatste tanden in toen ‘k hoorde
dat het Trump was. Niet verwacht dat Jill Stein zou winnen, maar Trump? Toen die het over
de elites had, hield ik het voor mogelijk, maar ’t ging niet om de boodschap. Die oranje baviaan toch niet! Trump zijn boodschap was een ‘sociaal’ snoepje in een nationalistisch wikkeltje. Awoe de Mexicanen, moslims, pers. Awoe de Chinezen! USA First.
Vlak na zijn inauguratie ging ik met vrienden pizza eten. Het ging over Trump. Een geërgerde
Meester Pizza gaf ons echter een lezing over migranten en vluchtelingen en groenen. Hij zag
ze niet graag! Vroeger, vóór Trump dacht die man hetzelfde, maar hield dat voor zich. ‘Dat
komt ervan’, zei mijn maat, de Agalev-politicus, ‘ze staan overal op, niet om hun plaats af
te staan op de tram, maar om ons eens flink op ons nummer te zetten. ‘Goed dat Trump die
muur zal zetten. En nu een in Molenbeek!’ Binnenkort vliegen de eerste Artsen Zonder Grenzen in ‘t gevang, voor mensensmokkel.
Trump geeft mensen een stem! Tégen het klimaatakkoord, tégen de vluchtelingen en de Walen! Trump zijn bompa, door de goudkoorts naar de States gelokt, mocht niet terug binnen
in Duitsland toen hij heimwee kreeg. Zo onnozel kan het leven lopen. Back in the States verdiende den Bompa een eerlijke boterham met goktenten en bordelen en het rippen van goudzoekers. Zijn zoon, lepe Fred, stoeide met overheidsopdrachten en Donaldje werd geboren
met een gouden lepeltje in zijn mond. Den Donald is een Übermensch. Hij weet dat. Hij was
voorbestemd voor een carrière van afzetten en afdreigen! Hij moest wel president worden.
Tijdens zijn campagne choqueerde hij mij harder dan Bart De Wever, die zich in een Berber had verslikt. Wie haalt het in zijn boerenharses om een gehandicapte medemens uit te
lachen, journalist of niet. En wie hitst er zijn supporters op om tegenbetogers de kop in te
slaan? ‘t Is Trump!

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je
vindt er ook nog heel wat andere interessante
informatie.
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Paulo

Ik vond het niet te doen dat hij McCain -de senator, niet die van de frieten- belachelijk maakte
omdat die zich had laten gevangen nemen door de Noord-Viëtnamezen. En dan hangt zijn
plastron tot op zijn knieën! Zo’n lange plastron wil niet zeggen dat je een gevaar bent voor de
wereldvrede. Maar het kan erop wijzen!
Al Gore zal het hem nooit vergeven dat hij zich uit het Climate Agreement heeft teruggetrokken. Gezien de krachtdadigheid waarmee die akkoorden hier worden geïmplementeerd, denk
ik: ‘Goed bezig Joke! Bijna zo goed als nonkel Donald!’ Als Groen niet de absolute meerderheid
behaalt, overal, dan…
Mijn dochter kan er niet mee lachen. Donald maakt haar bang. Ik zeg: ’Kind, ge moet niet
bang zijn. Die mens gaat nooit fietsen, die sukkelt echt niet met die plastron tussen zijn wielen.’ ‘Maar dat is het niet’, zegt zij, ’t is daar zo’n rommeltje in dat Witte Huis. Hoeveel volk
heeft hij al aangenomen en terug ontslagen?! Precies een Franse film. Teveel Trump en gouden kranen. Straks zet die van pure chaotische balorigheid zijn vinger op een verkeerd knopje
en boem, dan zijn we er allemaal aan.’

