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E E n  w o o R D j E  V o o R A f
Met de zomer binnen handbereik kijken we uit naar onze fietsvijfdaagse in de Antwerpse Kempen. 
Ook, hoewel die er pas in november aankomt, is er de Milieutop in Parijs en de GroenPlusactie 
daar rond, die onder impuls van Luc Debuyst, meer en meer gestalte krijgt.

Maar het loont ook de moeite om even terug te blikken. Een buslading vol GroenPlussers bezocht 
de Europese eco-hoofdstad in het Zuid-Duitse Baden-Wurttemberg en keerde sterk onder de 
indruk terug.

En er was het opgemerkte werkbezoek van Jong Groen en GroenPlus aan de grootste Europese 
bruinkoolmijn in Elsdorf, een smet op het milieublazoen van Duitsland.

We luiden ook een rubriek ‘Echo’ in. Daarin kan je als lezer een reactie kwijt op iets wat in het 
Zilverblad verschenen is. Remi Heylen maakte er, naar aanleiding van de GroenPlusactie in 
Doel en Dessel gebruik van. 

—  D e  r e Dac t i e

Spreek eens 
iemand aan om 

lid te worden!

Vanmorgen dacht ik plots: ‘ik ga eens 
iemand vragen om lid te worden van 
Groen’. toevallig was dat annemie, de 
dame van de krantenwinkel waar ik mijn 
dagelijks leesvoer haal. ik heb met haar 
een goed contact en zij weet ondertus-
sen wel dat ik een groene jongen ben.

Onderweg schoten me eindeloos veel 
ideeën door het hoofd om het toch 
maar niet te doen. Je gaat haar lastig 
vallen, misschien ga je het goede con-
tact verprutsen, wat ga je doen als er 
nog iemand in de winkel komt, dat is 
toch geen moment om zo iets te vragen 
enz… Blijkbaar is iemand vragen om lid 
te worden toch niet zo vanzelfsprekend. 

ik besloot die stroom van ideeën te 
stoppen en het toch maar te doen. Door 
die vraag te stellen dacht ik haar de kans 
bieden om mee te bouwen aan een soci-
aal en ecologisch rechtvaardige wereld. 
Want eigenlijk had ik niet het recht haar 
die mooie kans te ontnemen…

er stond gelukkig niemand in de winkel 
en ik besloot mijn vraag heel voorzichtig 
te stellen. ‘annemie, ge weet dat ik een 
groene jongen ben en ik vraag me af 
wat voor jou een goede reden zou zijn 
om lid te worden van Groen’. er volgde 
een pijnlijke stilte die voor mij een eeu-
wigheid duurde. ik besefte dat ik mijn 
ontgoocheling niet mocht laten blijken 
en hield mijn gezicht in een vriendelijke 
plooi. ‘k Zou het niet weten’, klonk het 
vanachter de kassa,  ‘k heb het nog nooit 
overwogen’. 

aan iemand die van een totaal ander 
gedacht is zo’n vraag stellen heeft 
geen zin, concludeerde ik stilletjes. ik 
bedankte haar voor de raad die ze gaf, 
maar moest vanbinnen toch even scha-
kelen om op een vriendelijke manier 
mijn dagblad in ontvangst te nemen. 
Het heeft inderdaad geen zin om de 
eerste de beste aan te spreken. een ver-
moeden van groene sympathie is een 
minimum vereiste.

toen ik naar huis teende met mijn dag-
blad besefte ik dat ik niemand kan over-
tuigen. Mensen kunnen alleen zichzelf 
overtuigen. Hoogstens kan ik met mijn 
vraag iemand aan het denken zetten. 
Om hem of haar tot het besluit te doen 
komen: ik word lid van Groen.

De vraag stellen kan dus iets op gang 
brengen, misschien niet direct, maar 
toch…

Overigens, mijn contact met annemie is 
nog altijd even aangenaam. Mijn vrees 
dat die vraag de relatie zou vertroebelen 
bleek ongegrond.  

als je een ‘nee’ kunt zien als een eerlijk 
antwoord dat appreciatie verdient, kan 
je vriendelijk en open blijven. als het 
contact maar positief is, blijft er echt wel 
iets hangen.

—   B e r t
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‘Organiseer (ouderen)zorg 
in de buurt!’ 

Met de zorg is er in Vlaanderen nog heel wat aan de hand. GroenPlus besteedde er in het Vlaams Parlement 
een open bestuur aan. Mieke Vogels en Elke Van den Brandt brainstormden mee. Ontzuilde, kleinschalige 
zorg zou al heel veel oplossen… en minder kosten.

een van de zaken die tijdens het gesprek algauw duidelijk 
werden, was de overdreven regelgeving ‘uit Brussel’ die de 
organisatie van de zorg ontzettend zwaar maakt.

Ook het chronisch personeelstekort in woon- en zorgcentra 
(WZc) komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede. Besparen 
(?) in tijd en middelen –zeker in de privé- het zorgt soms voor 
schrijnende toestanden. Zo getuigde een verzorgende dat 
in haar instelling lakens slechts drie keer per maand ververst 
werden. als er al eens een ongelukje gebeurde, luidde het 
consigne steevast: ‘Veeg de besmeurde kant eventjes schoon 
en draai het laken gewoon om’! 

in plaats van alles te laten afhangen van vaak onzinnige regel-
tjes, pleit Groen voor meer verantwoordelijkheid voor en 
meer vertrouwen in de directie van het WZc. Ook een positief 
ingestelde inspectie en het gebruik van een klachtentelefoon 
kunnen toestanden saneren. Nu scoort een WZc bij voorbeeld 
goed als er weinig gevallen wordt. Maar om dat doel te berei-
ken worden ouderen vaak vastgebonden…

De wachtlijsten vormen een oud zeer. en ook onder deze rege-
ring worden die niet korter, zo stelde Meyrem almaci recent 
nog vast. Hoe wil men er ook zicht op krijgen, zonder centrale 
administratie! 

er bestaat niet enkel nood aan verzorgenden, ook de opvang-
capaciteit moet drastisch worden opgevoerd. Zo verwacht 

men tegen 2030 dat er 166.000 bedden moeten bijkomen. De 
groep ouderen van 75 tot 84 jaar zou met liefst 1/3 aangroeien 
en de 85-plussers zelfs met 70%.

Een andere aanpak is mogelijk 

Door een betere organisatie kan echter met minder geld veel 
meer gedaan worden. Om dat te bereiken zouden de WZc 
beter wijk- of buurtgebonden worden ingeschakeld. Van daar-
uit zou dan makkelijker thuiszorg kunnen worden verstrekt. in 
zo’n (pluralistisch opgezet) WZc is ook ruimte voor dagop-
vang en in het woongedeelte kan één arts instaan voor alle 
bewoners, voor zover die dat wensen. Dergelijke aanpak kan 
dan de tijd- en geldverslindende mobiele zorg vervangen die 
mutualiteiten los van enig overleg dagdagelijks plegen.

Mantelzorgers kunnen ook makkelijker worden ingezet, bij 
voorbeeld voor animatie, wat het leven in het WZc een stuk 
aangenamer maakt.

De gebouwen die er tot 2030 moeten bijkomen, dienen zo 
ontworpen te worden dat ze, eens de bejaardenpiek voorbij, 
zonder veel problemen een andere bestemming kunnen krij-
gen. een dergelijke aanpak kan ervoor zorgen dat de ‘ligdag-
prijs’ in een WZc niet verder stijgt. Momenteel bedraagt die 
gemiddeld € 1.500 per maand tegenover een modaal pensi-
oen van € 1.300.  

—   F r a N s  cO e N e N
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een gesprek met deze groene nestor 
leert ons dat carrière en sociale enga-
gementen die je met veel graagte doet 
geen hard labeur zijn. Heeft Marc ooit 
echt gewerkt? Naar eigen zeggen dus: 
‘NEE!’

‘Alles wat ik doe, doe ik graag,’ zegt 
Marc. ‘Ik heb van mijn beroep mijn 
hobby gemaakt en als mensen mijn hulp 
vragen zal ik nooit nee zeggen als het 
over iets gaat dat ik kan.’

Naar schatting hingen een 2.800 
pupillen ooit, figuurlijk dan, aan Marcs 
lippen. als licentiaat onderwees hij 
Nederlands, engels en Duits. ‘ik heb 
dat 37 jaar lang met veel inzet en 
graagte gedaan.’ 

‘Er leeft iets tussen die mensen’

Na zijn pensioen wordt Marc de vrijwil-
lige werker die lichaam, leden en stem 
ten dienste stelt van het gemeengoed. 
als lesgever in het dienstencentrum 
van Herentals onderwijst hij engels 
en Duits aan iets minder jonge leer-
gierigen.  Dienstencentra werden 
door OcMW’s opgericht om ouderen 
de kans te geven zo lang mogelijk 

in hun vertrouwde milieu te blijven 
wonen. Ze vormen een ontmoetings-
plaats waar je terecht kan voor advies 
en informatie in een gemoedelijke 
sfeer. Je krijgt er ook de gelegenheid 
om je creatief te ontplooien en zinvol 
bezig te zijn met ontspannings- en 
vormingsactiviteiten. Onder het mom 
‘senioren kunnen hun vrije tijd zinvol 
besteden, hun sociaal netwerk verster-
ken en zich ontplooien’ organiseert 
Dienstencentrum ’t convent in het 
Herentalse Begijnhof diverse cursus-
sen voor 55-plussers.

‘Ik geef er les als vrijwilliger’, legt Marc 
uit. Engels en Duits, van beide talen zijn 
er basiscursussen en cursussen voor 
gevorderden. In totaal geef ik 10 uur les 
per week. Twee maal twee uren Duits 
en drie maal twee uren Engels,’ voegt 
hij eraan toe. ‘Ik merk dat er vandaag 
de dag veel vraag is naar Duits. Mensen 
komen niet alleen om te leren. Ook de 
sociale contacten zijn belangrijk. In een 
gemoedelijke sfeer, bij een bakje troost 
een klapke doen en ook al eens naar 
de leraar luisteren. Het worden hechte 
groepen, er ontstaan vriendschappen, 
er leeft iets tussen die mensen.’

Peripateticus (*)

Marc Lievens is een fervente verzame-
laar van de betere geschriften. Naar 
schatting een 8.000 literaire creaties 
en te papier gelaten wijsheden staan 
te blinken op zijn boekenplanken. Via 
het Davidsfonds werd hem gevraagd 
om een leesgroep te leiden. ‘We kie-
zen een 4-tal boeken uit die we tijdens 
dat jaar zullen lezen. ik lees die boe-
ken meermaals, want ik maak er een 
uitvoerige  bespreking van. Bedoeling 
is dat we dan samenkomen om onze 
leeservaringen uit te wisselen.’ tijdens 
die literaire onderonsjes schuwt Marc 
de ‘bons mots’ niet. ‘Ik durf al eens iets 
controversieels in de kring gooien en 
wacht dan de reactie af,’ knipoogt peri-
pateticus Marc. ‘Als er dan iemand rea-
geert met ‘Allez, wat zeg jij nu!’, dan zijn 
we pas echt vertrokken.’

(*) Marc Lievens is een peripateticus 
omdat hij, net als Aristoteles, al wande-
lend lesgeeft.

—   e L L e  Va N  LOy

Wat zijn de voorwaarden om een goed 
leven te kunnen leiden? Waar heeft 
elke mens recht op? Ward Bosmans 
publiceerde er enkele maanden gele-
den een blog over. En plukte er enkele 
voorwaarden uit voor Zilverblad. Na 
bijdragen over ‘respect’, ‘veiligheid en 
geborgenheid’ ronden we deze mini-
reeks af met ‘vriendschap’.

De skidelsky’s – op wier studie Ward zijn 
blog steunde- bedoelen met ‘vriend-
schap’ elke vorm van een hechte affec-
tieve relatie. Het kan gaan om de relatie 
met ouders, met de partner, een leraar 
of een werkmakker. Ze merken op dat 
familierelaties hier niet noodzakelijk 
onder vallen, omdat je je familie niet 
kiest, terwijl vriendschap een keuze ver-
onderstelt. Ze citeren aristoteles: “Nie-
mand kan kiezen voor een leven zonder 
vrienden, ook al heeft hij zoveel andere 
goede dingen tot zijn beschikking”.

aristoteles maakte een onderscheid tus-
sen echte vriendschap, nuttige vriend-
schap gebaseerd op een gemeenschap-
pelijk belang en plezier vriendschap, 
gebaseerd op gemeenschappelijk amu-
sement. echte vriendschap ontstaat als 
elk van de partners de goederen van de 

‘Ik durf al eens iets 
controversieels in de 

kring gooien’

Marc
Lievens

Vrijwillige 
spring-

in-‘t-veld

Gezel voor het leven, vader van 2 dochters, opa van evenveel koningswensen, 
lijstduwer Groen, prediker van de Germaanse talen, bedrijver van podiumkun-
sten, boekenwurm, fervent verzamelaar van op papier gebundelde verhalen en 
wijsheden... Een man als Marc Lievens in één ademtocht voorstellen?  
Onbegonnen werk. 

Wat is dat, het goede leven?
(en wat is er voor nodig?)

ander beschouwt als de zijne, zodanig 
dat er een nieuw gemeengoed tot stand 
komt. Zo’n relatie kan alleen bestaan 
tussen ‘deugdzame’ mensen die van 
elkaar houden voor wat ze zijn, niet voor 
wat ze aan te bieden hebben.

Vriendschap 
...is zowel persoonlijk als politiek. Het 
verbindt mensen van eenzelfde fami-
lie, en ook de burgers van de ‘polis’. Het 
is het hoogste goed van een staat en 
voorkomt revoluties. in aristoteles’ visie 
is een staat die niet gebaseerd is op 
vriendschap helemaal geen staat. ‘een 
staat is de unie van families en gemeen-
ten in een perfect zelfvoorzienend 
leven, en dat is wat wij verstaan onder 
een gelukkig en eerbaar leven’.

Ook confucius deelde volgens de 
skidelsky’s de visie van het politieke 
belang van persoonlijke relaties. confu-
cius citerend: ‘Wie zich privé behoorlijk 
gedraagt tegenover ouders en oudere 
broers zal in het politieke leven zelden 
ingaan tegen de autoriteit van zijn supe-
rieuren’.  

De auteurs merken op dat het verschil 
tussen die twee visies nog altijd door-
speelt in de huidige tijd. ‘Westerse kinde-
ren zien hun ouders eerder als vrienden, 
terwijl in china die relatie gekenmerkt 
wordt door wederzijdse liefde en lang-
durige opoffering’.

Vriendschap is op zich geen economisch 
goed, maar vereist wel een economi-
sche grondslag om te kunnen bestaan. 
sociaal vertrouwen kan niet leven in tij-
den van hongersnood. en een economie 
gekenmerkt door voortdurende her-
structureringen, inkrimping en uitbe-
steding van activiteiten is geen goede 
voedingsbodem voor diepgaande en 
langdurige relaties.

We kunnen de skidelsky’s helemaal vol-
gen als ze alle vormen van vriendschap 
en liefde als essentieel duiden voor 
het goede leven. Meer aandacht voor 
affectieve relaties kan er toe leiden dat 
mensen hier hun voldoening vinden en 
minder behoefte hebben om die in con-
sumptie te zoeken. Het kan leiden tot 
een ander leven.

—   Wa r D  B O s M a N s / Wa Lt e r  D e cO e N e
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Bronnen van 
ergernis van 

een 60+
Zonder een standpunt te willen innemen en mij te mengen 
in de discussies over de pensioenhervormingen, wil ik toch 
mijn ergernis uiten over de manier waarop zestigers stee-
vast worden afgebeeld in de kritiek op die hervormingen. in 
het bijzonder dan bij de verlenging van de pensioenleeftijd 
naar 67 jaar.  telkens worden we voorgesteld als afgeleefde, 
tandeloze en dementerende bejaarden, terwijl de overgrote 
meerderheid onder ons nog heel fit en goed meekan in onze 
snel evoluerende maatschappij. alleen bij de tanden zijn er 
soms problemen, maar dat wordt ook verholpen.  We zijn mis-
schien BBc'ers (Born Before computer), maar de meesten van 
ons kunnen hiermee goed overweg. Deze karikaturale voor-
stelling van zestigers in cartoons is misschien bedoeld om 
de regeringsmaatregelen te hekelen. De eerste keer ogen ze 
best leuk, maar steeds diezelfde voorstelling van onze gene-
ratie wordt op den duur ergerlijk en vernederend.

een andere bron van ergernis - en die geldt vooral voor de 
medische en paramedische wereld - is de manier waarop 
ouderen aangesproken worden door verpleegsters en gezins-
helpers.  eerst begin-
nen velen, zonder 
hiervoor toestem-
ming te vragen, 
hun patiënten aan 
te spreken met de 
voornaam. som-
migen hebben dat 
misschien graag, 
maar vraag het toch 
eerst. erger is het 
beginnen spreken 
met verkleinwoor-
den, alsof ouderen 
automatisch alle-
maal kinds zijn. “Doe 
uw slaapkleedje aan, 
ga in uw bedje lig-
gen, eet je bordje 
leeg, enz..”. Misschien 
komt bij sommige 
verzorgers een moe-
derinstinct boven en 
beschouwen ze hulp-
behoevenden als hun baby's, maar ik kan hen verzekeren: we 
zijn volwassenen en wensen als zodanig te worden behandeld. 
Dat geldt ook voor wie toch per ongeluk kinds geworden is. 
Laat die babytaal voortaan dus varen en spreek normaal. 

Deze ergernis geldt voor zestigers maar ook voor zeventi-
gers en meer. We zijn misschien wat trager, zowel fysisch als 
mentaal, hebben wat kwalen; maar we blijven volwaardige 
wezens en wensen als zodanig te worden behandeld. 

—   c at H e r i N e  s t e p M a N

Mantelzorgers 
ondersteunen, 

nu!
Mantelzorger word je niet voor de lol. Het overkomt je. Je 
partner wordt ziek of je ouders hebben zorg nodig. Gewoon 
gaan werken lukt dan niet meer en dat heeft gevolgen voor 
je inkomen en je loopbaan. Wie mantelzorg wil combineren 
met een job verdient niet alleen heel veel respect, maar ook 
maatschappelijke (h)erkenning én sociale rechten. precies 
dat proberen Anne Dedry van Groen en Muriel Gerkens van 
ecolo samen voor elkaar te krijgen. 

Op 24 april jl. hielden de dames parlementariërs een rondeta-
fel om het wetsvoorstel dat ze samen hebben uitgewerkt uit 
de doeken te doen. ‘Mantelzorgers zijn gewoon essentiëel in 
het leven van hun zorgbehoevende familieleden. Zij houden 
bovendien ons zorgsysteem betaalbaar’, stelt Muriel Gerkens 
zonder omwegen. anne Dedry vult aan: ‘en deze regering wil 
hen daarvoor straffen. Zij viseert zelfs de meest kwetsbare 
mantelzorgers, namelijk de werkzoekenden. Ze wil maar liefst 
12 miljoen per jaar besparen op de 7.500 werkloze mantel-
zorgers in ons land en dat zijn vooral vrouwen.’ 

Het wetsvoorstel van 
ecolo-Groen zal  de 
sociale rechten van 
mantelzorgers, ook 
met een zelfstandi-
genstatuut, bescher-
men. Ze behouden 
het recht op een 
w e r k l o o s h e i d s -  
vergoeding en op 
pensioen; wacht-
tijden worden ver-
lengd zolang ze zorg 
op zich nemen. 

Mantelzorg wordt 
dus een billijke 
reden om minder 
of niet meer te 
werken. en mantel-
zorg duurt zolang 
ze nodig is. Daarop 
staat geen maxi-

mumperiode. ‘Op die 
manier wordt mantelzorg niet afgestraft, maar beloond en 
maken we duurzame mantelzorg in België mogelijk’, besluit 
Dedry. Nu nog hopen op groen licht voor het wetsvoorstel 
van de dames!

—   M a r L e e N  D e  V r y

= = = =
E c h o
= = = =

Alles begint 
met water

Drie items -kernenergie, klimaattop en de 
banken- uit het lentenummer van Zilver-
blad hebben meer met elkaar gemeen 
dan je op het eerste zicht zou vermoeden. 
De aanpak van het klimaatprobleem draait 
vooral rond verlaging van de cO²-uitstoot. 
De atoomsector dringt zich daarbij op als 
het enig alternatief om dit te realiseren. De 
banksector steunt hen hierin, om zo mee 
een monopoliepositie te behouden. 

Het cO²-probleem moet aangepakt wor-
den, maar of dit de enige oorzaak van de 
klimaatverandering is, weet men niet. De 
rol van het grootste broeikasgas, water-
damp, wordt geminimaliseerd. Daarom 
wil ik toch een aantal kanttekeningen 
plaatsen bij de heftigheid waarmee de 
atoomsector zich in de klimaatdiscussie 
opdringt als de redder van de planeet. 

De film "pandora's promise" is een school-
voorbeeld van hoe ze het publiek mislei-
den. Het boek "the big thirst" van charles 
Fishman maakt duidelijk waarom ze cO² 
als de boeman bestempelen. een kern-
centrale gebruikt per uur evenveel water 
als een stad met 5 miljoen inwoners. Het 
waterverbruik varieert van 1.500 tot 2.750 
liter per MWh. De atoomsector adviseert 

nu al om nieuwe kerncentrales langs de 
kustlijn te bouwen en tegelijk een ontzil-
tingsinstallatie te voorzien.  

"the unconvenient truth" van al Gore, de 
man die het cO²-verhaal een boost gaf, is 
zelf voorstander van het gebruik van kern-
energie. Hij blijft trouw aan zijn vader die 
mee de toestemming gaf voor de bouw 
van de eerste kerncentrales in de Vs. 

Door te focussen op cO² verdoezelt men 
het grote probleem van nu, m.n. zuiver 
water en het dreigend tekort eraan. Het 
ipcc (intergovernmental panel on climate 
change) besteedt weinig aandacht aan 
iWB (integraal Water Beheer), terwijl dit 
een topprioriteit zou moeten zijn. Wereld-
wijd zijn rivieren verontreinigd, oceanen 
zitten vol plastics en andere rommel, 
enz.. De verontreiniging oplossen is niet 
eenvoudig. De verdroging aanpakken 
daarentegen lukt dan weer wel. al meer 
dan tien jaar zijn individuen en gemeen-
schappen bezig met vergroening van hun 
streek. Hun methodes/projecten heb-
ben op korte termijn (<10 j) resultaat en 
gebeuren in samenwerking met de lokale 
gemeenschap. ik noem: alan savory, peter 
Westerveld, John D. Liu, de Zai-methode, 

desert greening (reich-machine), 
permacultuur en de waterbox (Dubai). 
eén ding bevestigen ze allemaal: door de 
droge gebieden te vergroenen herstel je 
de lokale economie, is er terug grondwa-
ter, wordt het water vastgehouden, wordt 
de cO2 in de grond/planten opgeslagen. 

Zoals alle leven ontstaan is uit het water, 
zo begint het groenherstel hier ook met 
water. Het watertekort, zuiveren van ver-
ontreinigd water moet daarom opgelost 
worden. We vrezen voor klimaatvluchte-
lingen, maar de duizenden die nu omwille 
van oorlog/geweld hun streek ontvluch-
ten, krijgen geen hulp en de ‘machtheb-
bers’ doen niets. Obama & co weten maar 
al te goed wie waar wat verdient. Jacques 
r. pauwels heeft in zijn boeken duide-
lijk de rol van de banken en de holdings 
uitgelegd: hoe ze oorlogen uitlokten, 
financierden, enz.. Dit is een menselijke 
samenleving onwaardig. Dit samenle-
vingsklimaat moet dringend en prioritair 
aangepakt worden of de najaarstop wordt 
een flop.

—   r e M i  H e y L e N

 

Er roert iets!
We hadden het er al over in ons lentenummer. Lange tijd dach-
ten we dat het al mooi zou zijn, mocht er in elke provincie 
een actieve Groenpluskern ontstaan. Onder impuls van Bert 
Weyts gebeurde dat ook in antwerpen, Oost- en Westvlaan-
deren. Vlaams Brabant lag wat moeilijker. en in Limburg was 
het wachten tot voor kort. Maar ook daar is, onder impuls van 
tineke Van den Berg, ivo thys, Georges Blauwet en Louis Nijs 
de kogel door de kerk. samen zien ze de toekomst hoopvol 
tegemoet.

Maar daar bleef het niet bij. eerst nam Nel rosiers het initiatief 
om in Knokke-Heist een lokale Groenpluskern op te starten. 
Dat werkte blijkbaar aanstekelijk, want ook in Duffel zag Gil-
berte Versonnen een stukje plaatselijke werking wel zitten. Net 
voor pasen werd in het Fort van Duffel een nieuw Groenplus-
licht ontstoken. schepen Nora Bertels –voorlopig nog niet rijp 
voor Groenplus!- patroneerde de bijeenkomst en voorzitter 
Hugo Van Dienderen reikte al enkele bruikbare ideetjes aan. Ook in Mechelen roert er iets, zo meldt ons anjes Dierens. en 

daar eindigt het allicht niet mee. Om het Groene gedachte-
goed aan ouderen door te geven zullen er zeker nog nieuwe 
kernen ontstaan. Zilverblad houdt zich klaar om, in de mate van 
het mogelijke, aandacht te besteden aan die plaatselijke activi-
teiten en plannen. Laat dus maar weten!

Soms roepen artikels wel eens vragen op. Of je 
bent er niet (helemaal) mee akkoord, of je wil 
vanuit je eigen kennis en ervaring nog iets toe-
voegen. Vanaf nu kan dat.  Onze nieuwe rubriek 
‘ECHO’ staat open voor zinnige reacties. Remi 
Heylen maakte er   als eerste gebruik van.
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We worden er ontvangen door Frau 
Merkel, een vriendelijke dame met een 
moeilijk te schatten leeftijd. Ze legt ons 
uit dat het flatgebouw waarin we ons 
bevinden zowat 50 jaar geleden werd 
opgezet als sociale huisvesting. in de 
jaren ‘60 en ‘70 van vorige eeuw was 
zo’n hoogbouw een nieuwigheid. Maar 
bij het begin van de 21ste eeuw oogde 
de locatie er afgeleefd uit en voldeed ze 
niet langer. 

Doorstaat Freiburg  de seniorentoets?

Op dat moment rees de vraag: breken 
we het gebouw af, of kan het, mits de 
nodige aanpassingen, nog een tweede 
leven leiden?

in de wijk Weingarten koos men voor 
die laatste optie. Het gebouw strippen 
en de invulling ervan herbekijken, het 
was allemaal makkelijker gezegd dan 
gedaan. Want wat moest er met de 
(meestal oudere) bewoners gebeuren? 
Mensen die al jarenlang in het gebouw 
woonden. Die moesten voor een tijd-
lang weg uit hun vertrouwde omgeving, 
om dan een tweede keer te verhuizen 
naar hun vernieuwde stek.

De planners dachten dat iedereen tegen 
zo’n dubbele verhuizing zou opzien, 
maar stelden voor alle zekerheid de 
vraag. en wat bleek? slechts 4 bewoners 
bleven in de nieuwe locatie wonen, alle 
anderen keerden terug.

Buggingerstrasse 50 werd dus omge-
bouwd en dat gebeurde grondig en 
doordacht. Om het geheel klimaatneu-
traal te maken, werden de balkons geïn-

een zorgbehoevende, of iemand in ploe-
gendienst? per verdieping werd/wordt 
een ‘stockwerksbörse’ gehouden, waar 
onderlinge afspraken worden gemaakt 
een verdiepingsverantwoordelijke kijkt 
erop toe of iedereen zich daaraan houdt.

Met de buren in de bouw wordt ook 
feest gevierd. Bij een verjaardag moet 
het feestvarken zelf niets doen. en na 
een sterfgeval bepalen de buren mee 
wie er in de vrijgekomen ruimte komt 
wonen. Vreemde nieuwkomers ten-
slotte worden mondigheid en sociale 
vaardigheden bijgebracht.

is ‘Bug 50’ met dit alles een hemel op 
aarde? Frau Merkel –die er haar levens-
werk heeft van gemaakt- geeft toe dat 
er wel eens wat fout loopt. Maar zolang 
iedereen van goede wil is, vindt men 
een oplossing.

Na ons bezoek aan het gebouw maken 
we ook nog een korte wandeling in 
de groene ruimte achter het flatge-
bouw. Daar staan enkele fitheidtoestel-
len waarvan ouderen kunnen gebruik 
maken. De keuze ervan werd vooraf 
door de bewoners zelf gemaakt. een 
‘multidisciplinaire’ groep met een hartlij-
der, een reumalijder en iemand met nog 

een ander ongemak ging in Karsruhe 
de toestellen uittesten en maakte de 
uiteindelijke keuze. Het ziet er allemaal 
erg stevig uit, bestand tegen het jonge 
geweld dat ook in Freiburg wel eens 
durft opduiken. 

—   Wa Lt e r  D e cO e N e

Freiburg uitleggen aan GroenPlussers, dat hoeft niet. Voor een Groene is deze 
stad aan de rand van het Zwarte Woud hét voorbeeld waar steeds kan naar 
verwezen worden. Maar doorstaat Freiburg ook de seniorentoets? De wijk 
Weingarten, met hoogbouw uit de 60-ger jaren, leek ons een geschikte test-
case. 

corporeerd in het gebouw, wat voor 
meer ruimte zorgde. Maar tegelijk wer-
den de flats ook kleiner gemaakt. ervan 
uitgaand dat ouderen en beginners de 
gegadigden waren, betekende minder 
woonoppervlak (om te onderhouden) 
een pluspunt. Daardoor konden ook de 
sociale huurprijzen worden gedrukt.

Frau Merkel toont een 3D-model van 
een verdieping. Met blokjes kon op die 
manier bekeken worden of de meube-
len nog in de nieuwe ruimte konden 
worden ingepast.

Om het gebouw geluidsarm te maken, 
werden valse plafonds gestoken, maar 

ook door een intelligent inpassen van 
woon- en andere ruimten werd buren-
gerucht vermeden. 

isolatie van een gebouw is een zaak, 
het moet ook nog kunnen ademen. Dus 
werd in  het klimaatneutrale gebouw 
ook een ingenieus verluchtingssysteem 
aangebracht.

‘Ich brauche Nachbarn’

De verbouwing had duidelijk tot doel 
om in ‘Bug 50’ te blijven wonen ‘bis zum 
Lebensende’. Daarvoor moest buiten de 
materiële voorzieningen ook gedacht 
worden aan de manier van samenwo-
nen. Voor de kinderen was het immers 
belangrijk dat hun oudjes goed ver-
zorgd werden. Daarom werd het begrip 
‘Wohnverwantschaft’ gelanceerd. per 
‘stock’ (verdieping) springen jongeren 
ouderen bij in hun dagelijkse behoefte. 
Het heeft iets van het kangoeroewonen 
dat bij ons stilaan vorm krijgt. en het ver-
drijft de eenzaamheid waaraan ouderen 
dikwijls ten prooi vallen. 

Bij de toewijzing van de vernieuwde 
flats werd zelfs met de achtergrond van 
de  bewoners rekening gehouden. Ging 
het om een ouderpaar met kinderen, 
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Mijn twee sterkste beelden? Die peuter-
tjes van een crèche, die zo heerlijk aan 
’t spelen waren in een droge gracht, 
het groene bergje op en af, blazend 
tegen uitgebloeide paardenbloemen… 
Wat een contrast met een doorsnee 
crècheomgeving! en al die natuurlijk 
ogende tuintjes tussen flatgebouwen 
van maar 3 tot 4 hoog! Het was alsof de 
natuur voetjes had gekregen en de stad 
was binnengewandeld. (Riet)

De mentaliteit en de sociale omgang 
van de mensen daar. We kregen het 
verschil te zien op de tram, waar jonge 
mensen direct een leeg zitje aanboden 
aan ouderen. (Noël)

Wat mij bijblijft, is de ongelooflijke bloe-
menweelde, op elk plekje dat geen huis, 
weg of winkel is, mag er natuur zijn. en 

Freiburg 
bleef 

‘plakken’
Dat Freiburg de seniorentoets doorstond, dat verwonderde niemand. 
Maar dat heel wat deelnemers na terugkeer ook spontaan hun  
indrukken neerschreven, wijst erop hoe sterk deze Zuid-Duitse stad  
tot ieders groene verbeelding spreekt. Een kleine greep uit de  
ontvangen reacties…

de mens die er niet meer plaats inneemt 
dan wat strikt noodzakelijk is. (Gerda)

sommige deelnemers formuleer-
den hun ‘beklijvende beelden’ op een 
abstractere wijze:

Mij viel op hoe de mensen er zelf 
hun leefomgeving in handen nemen, 
arbeidsvoorwaarden bepalen en het 
grote aantal verwezenlijkingen op 
humaan, sociaal en ecologisch gebied. 
(Marleen)

Freiburg heeft mij geleerd dat de groe-
nen er rechtstreeks (durven te) steunen 
op de bevolking om projecten verwe-
zenlijkt te krijgen. (Jan)

Ook Petra zag dat het goed was

Groensenator De sutter reisde mee 

en sprak in het rathaus afgevaardig-
den van de gemeenteraad toe. petra 
noemde Freiburg de ecohoofdstad van 
europa. Ze herinnerde eraan dat Wou-
ter Van Besien, samen met een groep 
journalisten, de stad ook al bezocht 
in 2012. ‘Het gezelschap was toen erg 
onder de indruk van een aantal realisa-
ties: 40 jaar autovrij stadscentrum, 650 
km bus-, tram- en spoorlijnen… toch 
stelde de ene journalist na de andere 
hem dezelfde clichévragen: bent u niet 
té euforisch? Of zelfs naïef? is dit geen 
droomstad? en kan dit wel in België?

Het antwoord is ‘ja’. Want mensen wil-
len wel degelijk in een stad als Freiburg 
wonen; alleen durven sommige politici 
niet de juiste keuzes maken.’

Petra paste op de stad ook de senio-
rentoets toe.

‘Freiburg beantwoordt er volledig aan, 
zowel in de beleidsvoorbereidende, de 
opvolgende als de evaluerende fase 
spelen senioren er hun rol. Niet alleen 
door de dingen beter op elkaar af te 
stemmen, maar ook hun leeftijdsgeno-
ten maximaal te ondersteunen. 

een paar voorbeelden: inspraak, dienst-
verlening, vrijetijdsbesteding, sociale 
zorg, goede verlichting in de buurt, vei-
lige stoepen… senioren zijn in Freiburg 
een actieve partner die meedenkt, durft 
en doet. Deze stad is een toonbeeld 
van een horizontaal en verticaal geïnte-
greerd seniorenbeleid.’

 

En dan keken we naar de hel

Lang rijden is het niet tot elsdorf. Midden 
in de eiffel, op 30 km van Köln en 40km 
van roermond en Heerlen, ligt de bruin-
koolmijn van rWe (rheinisch Westfälische 
elektrizitätswerke). Die is goed voor 18% 
van alle Duitse stroomproductie. Onno-
dige productie, want Duitsland expor-
teert elektriciteit. De extractiewetgeving 
dateert nog uit de nazitijd. De huidige 
vergunning stamt uit de jaren ‘70, toen de 
oliecrisis toesloeg. Ze loopt nog tot 2043 
en is onbeperkt in ruimte. twaalf giganti-
sche graafmachines, waarvan vier zwaar-
der dan de eiffeltoren, graven in ijltempo 
jaarlijks 40 miljoen ton van de beste Löss-
grond van Duitsland weg. Drie dorpen 
zijn al afgegraven. twee andere volgen 
nog. Geen probleem voor rWe. De lokale 
burgemeesters en de politiechef zitten in 
hun bestuur. De gemeenten hebben zelfs 
25% van de aandelen. De put die er is, is al 
groter dan de stad Mechelen. Het diepste 
punt van europa ligt niet meer in de Kaspi-
sche Zee, maar vlak bij het dorp Hambach. 
stukken oerbos met eiken van 150 tot 300 
jaar oud zijn gekapt. Onvoorstelbare hoe-
veelheden water moesten worden weg-
gepompt. slecht voor de rest van het oer-
bos en voor de landbouwers in de wijde 
omtrek. Dit is de hel, hoe onwezenlijk de 
groeve ook oogt, met de ijle witte nevel-
sluier die de ramp poogt te verdoezelen. 

Voor Jong Groen en GroenPlus was het een schok van jewelste, om met eigen 
ogen te constateren dat vlak over de grens met het o zo milieuvriendelijke Duits-
land een milieuverwoesting zonder weerga aan de gang is. Helemaal wettelijk. 
Gyde Knebusch was erbij op 14 maart en rapporteert over de hel en de tegenbe-
weging in Hambacher Forst.

een volledig kaal landschap met richels 
die dieper en dieper gaan. Oud en jong 
Groen staan er perplex naar te kijken.

‘Verander nu, voor het klimaat alles ver-
andert!’ De bosbezetters hoog in hun 
oerboomhutten en de actievoerders van 
Hambacher Forst beneden op de actie-
weide hebben de oproep van Naomi 
Klein begrepen. Zij gaan in het verweer 
tegen de niets ontziende extractieprak-
tijken door de bruinkooltreinen tegen 
te houden. Maar makkelijk is het niet, 
zo vertellen ze. De politie vernielt om 
het half jaar hun hutten en infrastruc-
tuur en de veiligheidsdiensten van rWe 
houden hen constant in de gaten. toch 
groeit hun aanhang. De boeren uit de 
wijde omtrek en ook het stadje Buir steu-
nen hen en brengen eten en spullen.                                                                                                                                         
‘Gedaan met bruinkool en cO²-uitstoot’, 
daarvoor ijvert ook de organisatie ausge-
co2hlt. Kapitalisme tegenover ons klimaat, 
daar draait het om. ausgeco2hlt organi-
seert jaarlijks een klimaatkamp, vorig jaar 
met 500 deelnemers. Op 25 april kregen 
ze een mega mensenketting van maar 
liefst 8,5 km op de been tegen de prak-
tijken van rWe. allemaal mensen die de 
koolstofeconomie grondig beu zijn.

Hoe zien zij de ausco2hlung? Natuurlijk 
is hernieuwbare energie de enige optie. 

Maar de transitie moet een pak sneller 
gaan, zo voegt meegereisd parlement-
slid Johan Danen eraan toe. Duitsland 
heeft nu 28% duurzame energie, België 
nog maar 6%, inbegrepen de biomassa-
installatie in Gent, die draait op canadese 
houtpellets. Veel te weinig is dat. Daarom 
moeten we de financiering van de kool-
stofeconomie aanpakken. 'De natuurwet-
ten kunnen we niet veranderen, de regels 
van ons economische model wel,’ zo zei 
Naomi Klein. Global desinvestment, dus. 
Universiteiten, overheden, charitatieve 
instellingen, pensioenfondsen en grote 
privé-investeerders moeten hun geld 
weghalen uit fossiele brandstofbedrijven. 
Daarmee delegitimeren ze die ook. en zo 
komen er middelen vrij voor arbeidsplaat-
sen in de duurzame energie en economie. 
Dat is de weg uit de hel van de koolstof-
economie.         

—  GyDe KNeBUscH/MarLeeN De Vry

• Meer over de acties van Ausgeco²hlt op 

 www.ausgeco2hlt.de 

• Ausgeco²hlt heeft een Newsletter, een 

 Facebook- en een Twitteraccount. 

• Ausgestrahlt leidt het Duitse 

 verzet tegen nucleaire energie.                                                                                                                                 

 Zie www.ausgestrahlt.de

• Indrukwekkend zijn ook de activiteiten van 

 Savannah River Site Watch on Facebook:                                                                                                       

 https://www.facebook.com/Savannah

 RiverSiteWatch.
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De kern van uw boek is een provocatie voor de klimaat-
onderhandelaars. U stelt onverbloemd: het klimaatpro-
bleem is niet zozeer een CO2 probleem dan wel het probleem 
van het kapitalisme en de vrije markt -ideologie.

er is duidelijk een conflict tussen de politieke en economische 
werkelijkheid enerzijds en de fysieke werkelijkheid van de pla-
neet anderzijds. De minuscule stapjes die de politici zetten en 
die volkomen ontoereikend zijn, worden ons gepresenteerd als 
“historische doorbraken.

Een van de tragedies van het klimaatprobleem is dat het op 
het slechtst mogelijke moment op de wereldwijde agenda is 
gekomen, stelt u in uw boek.  

in 1988 wees James Hansen van de Nasa er al op dat er een 
verband was tussen cO2 en de opwarming van de aarde. in dat-
zelfde jaar werd het ipcc opgericht. een jaar later viel de Berlijnse 
Muur, verkondigde Fukuyama het einde van de geschiedenis, 
had Frankrijk het over La pensée unique, het neoliberalisme, 
en zei Margaret thatcher dat er geen alternatief was. Het is nog 
onvoldoende onderzocht hoe het neoliberale systeem aan de 
politieke leiders alle instrumenten heeft ontnomen om te vech-
ten tegen klimaatverandering. Het was hoog tijd voor collectieve 
actie, maar alles werd herleid naar het individu. en dus ook naar 
onschuldige, ontoereikende individuele maatregelen, zoals thuis 
geen onnodig licht laten branden of de waterkraan dichtdraaien. 
We kunnen ons geen kleine stapjes meer veroorloven. We zijn op 
weg naar een opwarming van 4 tot 6°c. Willen we het perspectief 
behouden om de opwarming tot 2°c te beperken, dan moeten 
de emissies met 8 tot 10 procent krimpen, jaarlijks. Dat is onmo-
gelijk in het groeimodel. We moeten dus niet alleen af van het 
neoliberalisme, maar ook van het kapitalisme.

U merkt in uw boek op dat de Wereldhandelsorganisatie, een 
vlaggenschip van de globalisering, helemaal voorbij gaat 
aan het klimaatprobleem. Hebt u een verklaring voor die 
blinde vlek? 

Handel stimuleert klimaatverandering, omwille van het hele 
model waarop het gebaseerd is. Omwille van de kilometers die 
al dat transport inhoudt, maar meer fundamenteel omdat al die 
handel een consumptiepatroon stimuleert dat niet duurzaam is. 
Zelfs de manier waarop we emissies berekenen is helemaal fout. 
We spreken over de emissies van china, alsof die niets met ons 
te maken hebben. Maar we weten dat minstens de helft van de 
emissies van china worden uitgestoten om producten te maken 
die uiteindelijk voor ons bestemd zijn. alle emissies van de 

Verander nu, voor het 
klimaat alles verandert
Dat is de titel van het laatste boek van Naomi Klein, de Canadese publiciste en auteur van ‘No 
Logo’ en ‘De Shockdoctrine’. Alma De Walsche van Mo nam een uitgebreid interview van haar 
af. Je vindt het op www.mo.be. Omdat Alma onze hoofdspreekster is op ons klimaat colloquium 
en omdat Naomi sterke verbanden legt tussen de klimaatverandering en het economisch sys-
teem, nam ik met toestemming van Alma, een aantal stukken uit dit interview over.

scheepvaart tussen china en wij worden op niemand zijn reke-
ning gezet, dat is toch ontstellend. in 1992 wordt op de VN-top 
in rio de Janeiro de Klimaatconventie getekend. tussen 1992 en 
1994 worden ook de contouren van de Wereldhandelsorgani-
satie vastgelegd. Beiden totaal los van elkaar, alsof er geen pro-
bleem van klimaat en duurzaamheid was.

Heeft de crisis van 2008 het systeem veranderd?

Klimaatactie wordt sindsdien gezien als een nieuwe last op de 
schouders van de mensen die al zoveel inspanningen moeten 
doen om de banken te redden. We hebben vandaag een nieuwe 
klimaatbeweging nodig, die begrijpt dat de stijging van de tem-
peratuur slechts eén van de vele crisissen is die in het leven zijn 
geroepen door ons economische model. 

Gaan de Occupy- en Indignados-beweging de richting uit om 
de nodige verandering in gang te zetten?

Wanneer mensen het al moeilijk hebben om elke dag opnieuw 
de eindjes aan elkaar te knopen, is klimaatverandering een ver 
van mijn bed-probleem. Maar toen kwam orkaan sandy die New 
york teisterde, precies een jaar na Occupy. De beweging, die 
inmiddels uit elkaar was gevallen, werd terug bijeengeroepen als 
een beweging voor noodhulp. en deze mensen gingen zelf ook 
de relatie zien tussen ongelijkheid en de kwetsbaarheid voor kli-
maatverandering. Het feit dat we nu in spanje een politieke partij 
hebben als podemos, die zich gevormd heeft uit de indignado-
beweging is opmerkelijk.

We hebben een nieuwe ideologie nodig, een nieuwe set van 
waarden. Welke zijn die waarden om een nieuw paradigma* 
op te bouwen?

De extractieve visie** is de dominante visie vandaag. Het idee dat 
je van de natuur kunt nemen zonder terug te geven. Het maakt 
vandaag de Vs en europa gek te beseffen dat ons lot in de han-
den van china en india ligt. Dat is een idee die niet past in hun 
hoofd en heel moeilijk te bevatten is. We zullen alleen samen 
overleven als we samen aan oplossingen werken. en als we eerlijk 
willen kijken naar de impact van ons gedrag op de planeet. Dat 
hebben we nooit graag gedaan.

—   a L M a  D e  Wa L s c H e / H U G O  Va N  D i e N D e r e N

Naomi Klein: ‘No time, verander nu, voor het klimaat alles verandert’, 
De Geus, Breda, 2014

* model. 
** de idee dat je alles uit de bodem kan halen, zoals schaliegas b.v.

Oud en nieuw…
Na aardig wat dienstjaren nam Rik Carmen afscheid als nationaal secretaris van Groenplus.  

rik verdwijnt niet achter de schermen, maar blijft verder actief binnen Groenplus. Dat hij met de 

4 x 20 in het vooruitzicht een stapje opzij zet, hoeft niet te verwonderen. in zijn plaats treden liefst 

2 nieuwe secretarissen aan! We begroeten hierbij Hervé Devos en Wilfried der Weduwe die de 

taken van rik netjes onder mekaar verdelen. 

Hervé Devos was een tijdlang coördinator van de aBVV-seniorenwerking. We ontmoetten Hervé 

voor het eerst, toen hij als spreker optrad tijdens een druk bijgewoond Groenpluscolloquium in 

Gent. samen met Jong Groen onderzochten we toen de kansen van een pact tussen de generaties. 

Wilfried der Weduwe is Nederlander en was actief bij GroenLinks. Hij werkte als ict-er in een 

groot bedrijf en is woonachtig in Lokeren. Zijn partner nomineerde Wilfried als secretaris! 

We wensen beide secretarissen een vruchtbaar mandaat toe!

We zoeken een nieuwe redactrice!
Lena Burm, medewerkster van het eerste uur, nam ontslag uit de redactie. en toen waren we nog met 9: 5 heren en slechts 4 dames. Daar moeten we uiteraard iets aan doen, want we wil-len het genderevenwicht herstellen.

Wie af en toe iets wil schrijven, of voor het Zilverblad op reportage gaan, kan discreet contact opnemen met Walter Decoene, walter.decoene@telenet.be, 0487/68.29.45, of met voorzitter Hugo Van Dienderen, hugo.vandienderen@groen.be, 0495/52.37.69.
Lena, bedankt voor je feministische bijdragen en als je nog iets in petto hebt, laat maar komen! 

Wilfried der Weduwe      Hervé Devos
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Diavoorstelling Freiburg voor 
lokale groepen en regio’s

Dat Freiburg bestuurd wordt volgens ecologische principes wisten 
we al langer. De Groenplus studiereis van 20 tot 23 april ’15 heeft dan 
ook niemand op zijn honger laten zitten. De terugkomdag in chapo 
op 27 juni laat toe om een aantal herinneringen op te halen. tijdens 
deze namiddag wordt een diavoorstelling vertoond met beelden uit 
deze reis. Deze diavoorstelling of delen ervan kunnen altijd gebruikt 
worden door geïnteresseerden, tijdens lokale of regio vergaderingen 
van Groen. De thema’s die erin aan bod komen zijn: stadsontwikkeling, 
mobiliteit en hernieuwbare energie in en rond Freiburg. 

De presentatie (powerpoint) kan aangevraagd worden bij luc.debuyst@
groen.be - 0495/26.58.96

Zomerweekend

Naar jaarlijkse gewoonte sluit Groenplus het europese zomerweekend 
van Groen af met een gezamenlijke maaltijd en wandeling. Zondag 30 
augustus gebruiken we, om 13h,  samen het middagmaal in De Kotter, 
het restaurant van de Floreal in Nieuwpoort. Daarna gaan we op stap 
in de polders rond Nieuwpoort. 

Deelname in de kosten (maaltijd) bedraagt 20 €. inschrijven voor 26 
augustus bij luc.debuyst@groen.be – 0495/26. 58.96.

GroenPlus actie klimaattoP Parijs

De Groenplus actie op de Klimaattop te parijs krijgt meer en meer 
vorm. De internationale manifestatie te parijs gaat door op 29 novem-
ber ’15. Wil je aan deze manifestatie deelnemen, vervoeg dan de tal-
rijke Groenplus leden die er ook naartoe trekken! Meer inlichtingen en 
inschrijvingen via onze website www.groen-plus.be, of per mail aan 
luc.debuyst@groen.be. Je vindt er ook alle gegevens over de voet- en 
fietstocht naar parijs, die deze manifestatie voorafgaat. GroenPlus is 
ook op zoek naar volgwagens voor de opvang van wandelaars en 
fietsers. We denken aan een minibus voor de wandelaars en een grote 
bestelwagen voor de fietsers. 

Kan je ons hieraan helpen, geef een seintje, dan spreken we verder af. 
We zoeken ook nog chauffeurs (met rijbewijs B) om ermee te rijden.

Met GroenPlus 
naar de  
Klimaattop!
Te voet, met de fiets of 
met de trein naar Parijs

Op woensdag 11 november vertrekken GroenPlussers 

voor een voettocht naar Parijs. Ze worden uitgewuifd 

door hun kleinkinderen en door de partijleiding. We 

hopen dat vele jonge en minder jonge Groenen de 

eerste etappe van 16km naar Halle zullen meestappen. 

Nadien staan zwaardere etappes, tot 25km per dag, op 

het programma.

Gelukkig is er voorzien in een bezemwagen voor de 

bagage en vermoeide stappers.

Op vrijdag 20 november springen een aantal Groenplus-

sers de fiets op. Zij leggen een 50km per dag af.

samen met vele (jonge) Groenen zullen ook plussers op 

zondag 29 november in Brussel de Klimaattrein nemen. 

Om deel te nemen aan de internationale manifestatie in 

parijs. De trein komt terug tegen 23 uur. 

Inschrijven kan vanaf 28 mei, kosten € 45.

als je zelf niet mee wil stappen of fietsen, kan je onze dappere Groenplussers sponsoren. 

er komt een sponsorkaart om de (verblijf )kosten van fietsers en stappers te drukken. 

Heb je interesse voor één van deze manieren om deel te nemen? Of wil je onze deelname mee onder de aandacht 

brengen? Neem dan contact op met Luc Debuyst, permanente campagneleider van Groenplus: lucdebuyst@groen.

be, of 0495/26.58.96. intussen zijn al verscheidene plussers, waaronder elka Joris (79), aan het oefenen. Ook jongere 

krachten die zich kunnen vrijmaken zijn erg welkom!

Voor onze kleinkinderen: Parijs moet lukken!

Een colloquium over de Klimaattop in Parijs…

•	 Alma De Walsche van MO, de website en het tijdschrift voor wereldnieuws, volgt het internationale klimaatdebat 

al jaren. Ze schetst de internationale context van de top in parijs: de Noord-Zuid verhouding, china, de Vs, de eU, de 

bedreigde eilandstaten. Zij heeft het zowel over de ecologische als de sociale gevolgen en belicht de wereldwijde 

initiatieven van onderuit.

•	 Hermes Santorum, Vlaams volksvertegenwoordiger, reageert vanuit Groen op alma. Hij vertelt wat Vlaanderen, 

België, de eU  doen of niet doen en hoe Groen daar tegenover staat. Hermes leidt de klimaatcampagne van Groen.

•	 Uiteraard	voorzien	we	heel	wat	tijd	voor	react
ies	van	de	deelnemers.

•	 Iedereen	die	zich	vrijdag	16	oktober,	van	14	to
t	18h,	kan	vrijmaken	is	welkom.

in het Vlaams parlement, hoofdingang hoek Drukpers- en Hertogstraat, op 12’ van Brussel-centraal.

Inschrijvingen en inlichtingen: Hugo Van Dienderen, hugo.vandienderen@groen.be of 0495/52.37.69.

Hoezo geen e-mailadres?
 

GroenPlus informeert en nodiGt uit via 
e-mail: makkelijk, handiG en snel oP de bal.

Geen eiGen e-mailadres? 

Vraag om het e-mailadres van kinderen, buren of 
vrienden te mogen gebruiken. Ze kunnen je dan 
laten weten als er iets op til is bij Groenplus. stuur 
dat e-mailadres naar onze ict-secretaris Wilfried der 
Weduwe: wderweduwe@gmail.com.

té omslachtiG?

Geen nood. Groenplus organiseert in het voor- en 
najaar opleidingen om met het internet, en dus 
met e-mail, te kunnen omgaan. Die opleidingen zijn 
gratis, laagdrempelig en op maat gesneden. en wat 
meer is: je ontmoet gelijkgestemden en je leert over 
de middag onze parlementsleden kennen die een tip 
van de sluier oplichten over het dagelijkse politieke 
reilen en zeilen.

Op het einde van de dag ben je al goed op weg om 
een echte ‘internaut’ te worden. Weldra hebben Face-
book en onze eigen website geen geheimen meer 
voor jou! 

meer weten? 

Zie onze website www.groen-plus.be en Facebook-
pagina www.facebook.com/groenplus

Je kan ook telefonisch terecht bij onze ict-secretaris 
Wilfried: 093/46.69.70 en GsM 0479/09.83.56.

Krijg je geen e-mailberichten van onze voorzit-
ter Hugo Van Dienderen en heb je toch een eigen 
e-mailadres? Dat komt, omdat we jouw e-mailadres 
niet hebben. als je de berichten van Hugo wil ont-
vangen, stuur dan een email naar ict-secretaris 
Wilfried: wderweduwe@gmail.com.



Over gratis geld, 
open grenzen en 
Rutger Bregman
‘Ik lees meer originele ideeën bij 
Rutger Bregman van ‘de Correspon-
dent’ dan in onze congresteksten’, 
laat Yves De Smet een kaderlid van 
sp.a-bruis zeggen. Ik weet niet hoe dat zit met die congrestek-
sten van sp.a, maar dat ik mijn ouw’ knoken kan warmen aan 
Bregman zijn boek ‘Gratis Geld voor Iedereen’ is een feit. Voor 
gratis geld moet je niets doen en je krijgt het zolang je ademt. 
Voor dat idee moet je niet alleen bij Bregman zijn. Philippe Van 
Parijs (Non-Bulshit marxist) stichtte in 1986 het Basic Income 
European Network. John C. en Bruno T. hebben zich intussen 
ook tot dit idee bekend. En GroenLinks, én Syriza. En op een 
voorzichtige manier ook ons eigenste Groen.

Standard-ceo Roland Duchâtelet noemt het een generatiedi-
vidend. Generaties hebben gezwoegd om enorme kapitalen 
op te hopen. Nu moeten er couponnetjes worden geknipt. 
Zwitserland spreekt er zich in 2016 over uit. Bij een ‘ja’ krijgt 
elke Zwitser € 2.000 per maand, grondwettelijk gewaarborgd, 
op voorwaarde dat ie ademt.

Je zou met Sint Paulus kunnen zeggen: ‘Wie niet werkt, zal niet 
eten’, maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat interes-
sante jobs een schaars goed geworden zijn. Hoeveel volk heb 
je nodig om een fabriek draaiende te houden? Twee: één man 
en een hond om de werklozen van de machines weg te hou-
den! 

Voor wie niet kan slapen, omdat Luilekkerland dan zal over-
spoeld worden door ‘economische’ vluchtelingen is er groot 
nieuws. Ze zijn onderweg! Op mijn 17de vertelde mij iemand 
–die het kon weten!- dat zijn bedrijf in Marokko mensen ging 
halen om hier te komen werken. Schandalig, vond ik dat. Onze 
grootvaders moesten in Wallonië naar de mijnen, of in Frank-
rijk naar de bietenoogst. Een historisch schandaal! Maar ze 
hebben het gedaan, the bompaz; het was dat of op hun kin 
kloppen. 

Omdat ik zo verontwaardigd was, is er later dat jaar dan 
maar wereldwijd afgesproken om 0,7% van het budget aan 
ontwikkelingshulp te besteden. Er zijn ondertussen miljarden 
uitgegeven. Heeft het geholpen? Zeker is dat niet. Het is een 
feit dat Afrika het nu beter doet dan 30 jaar geleden, maar 
de armoede blijft schrijnend. Nochtans, zegt mijn Goeroe, is 
er één probaat middel. Zet de grenzen open, niet alleen voor 
iPhones en bananen, maar ook voor arbeid, voor mensen. 
Open grenzen zouden de wereld twee keer zo rijk maken. Het 
inkomen van de gemiddelde Angolees zou met ongeveer $ 
10.000 per jaar stijgen.

Als de rijke landen slechts 3% meer immigranten zouden toe-
laten, zouden de mondiale armen –volgens onderzoekers 
van de Wereldbank- er met maar liefst $ 3 miljard  per jaar op 
vooruitgaan. Dat is 3 x zoveel als alle ontwikkelingshulp 
samen. 

En voor ons zouden er volgens Rutger een paar maandlonen 
aan vastzitten. (Als dat zo is, gooien we meteen een dak over 
de Antwerpse ring!) 

Voor mijn nakomelingen ga ik door voor een naïeve idioot. 
Besef ik dan niet welke druk die immigranten zullen leggen op 
onze sociale zekerheid? Op ons sociaal weefsel? Iedereen vindt 
het oprecht verschrikkelijk, dat van die bootvluchtelingen… 
‘Laat de Godetia ze dan maar ineens uit de zee schieten want 
ze blijven toch komen. Lekke bootjes of niet.’ Hoezo naïef? Mis-
schien is de vraag die we bij open grenzen moeten stellen niet 
die naar integratie. Ze komen hier werken. Ze hoeven echt 
geen bloemkool met witte saus en boerenworst te eten. Toch 
in het begin niet. De rest van het verhaal kennen we en dat 
wacht allang op een happy end, maar het komt er.

Frans Roggen

Colofon
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LID WORDEN?
De leden van Groen die 55+ zijn, worden 
automatisch bij GroenPlus gerekend en 
ontvangen naast Ecozine ook het Zilverblad. 
Lid van Groen kan je best worden door 
eventjes het formulier in te vullen dat je vindt 
op de website www.groen.be en € 10 over te 
schrijven op rekening BE 47 0010 9836 8180 
van Groen.

Jezelf  
uitschrijven
Het kan, ook al zouden we het jam-
mer vinden je als lezer te verliezen. 
Negen redactieleden, plus een lay-
outer, spannen zich namelijk in om 
het Zilverblad zowel vormelijk als 
inhoudelijk steeds beter te maken. 
Maar als je ons toch niet (meer) 
ziet zitten, mail ons dan, of bezorg 
ons een briefje, met de melding 
dat je het Zilverblad niet meer wilt 
ontvangen.  
Het redactieadres luidt:  
     Zilverblad,  
     p/a Henri De Braekeleerlaan 47A,  
     2630 Aartselaar

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust 
de verantwoordelijkheid voor arti-
kels en standpunten die in het Zilver-
blad verschijnen bij de steller ervan. 
Wanneer het een mening betreft die 
afwijkt van het partijstandpunt zul-
len beiden worden vermeld. 
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‘Voeding verknipt’
Luc Vankrunkelsven

Wervel

In ons vorig nummer inter-
viewde Jeannine Weyers Luc 
Vankrunkelsven. Luc stelde 
toen ook 3 exemplaren van zijn 
boek ‘Voeding verknipt’ ter 
beschikking. Plaatsgebrek ver-
hinderde ons toen een kleine 
wedstrijd te organiseren. 

Wie begaan is met onze voe-
ding en de voedingproductie 
kan één van die boeken in de 
wacht slepen. 

Mail gewoon de titel ‘Voeding 
verknipt’ naar 

jweyers@telenet.be of schrijf 
hem op een brief(kaart) aan: 

Jeannine Weyers

Wapenstraat 2, bus 2, 

2000 Antwerpen.

 


