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Nieuwsbrief De Wakkerste burger-krant 

 

De gsm maakt een fikse opmars. 
Steeds meer mensen hebben er één, 
en steeds meer mensen ruilen 
jaarlijks hun oude gsm voor een 
nieuwer en moderner model. De gsm 
is niet meer uit onze levens weg te 
denken. Gsm-bedrijven doen dan ook 
gouden zaken.  
 
Maar zoals het met alles gaat, heeft 
ook een prachtig ding als een gsm wel 
zijn keerzijde. Deze keerzijde is door 
weinig mensen bekend. In het 
verhaal van de gsm-productie komt 
veel menselijke ellende en 
vernietiging van onze natuurlijke 
rijkdom voor. Het is een verhaal dat 
moet verteld worden. 
 
Daarom heeft de Belgische regering 
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veel menselijke ellende en 
vernietiging van onze natuurlijke 
rijkdom voor. Het is een verhaal dat 
moet verteld worden. 
 
Daarom heeft de Belgische regering 
beslist om een team van 
onafhankelijke inspecteurs samen te 
stellen die de zwarte keerzijde van de 
gsm moet onderzoeken. Vandaag 
vertrekt een team van onafhankelijke 
inspecteurs met het vrachtschip New 
Star vanuit de haven van Antwerpen . 
Wij wachten vol spanning hun 
bevindingen af. 
 
VOORUITGANG ALTIJD EEN 
EVEN GOEDE ZAAK? 

Ik vraag mij af of de vooruitgang 
wel zo’n goede zaak is geweest. Als 
we de balans opmaken van de 
schade die we aanrichten aan 
mens en planeet met onze 
zogezegd geniale uitvindingen, 
twijfel ik toch sterk. Ja zeker, de 
auto, het vliegtuig, tv en gsm, … het 
zijn allemaal mooie uitvindingen 
die ons het leven gemakkelijk 
maken. Maar niemand lijkt de 
gevolgen voor onze eigen 
gezondheid en voor de natuur in 
de gaten te hebben. Als je het mij 
vraagt hebben wij vandaag nood 
aan een generatie kritische 
kinderen die onze hele 
samenleving in vraag durven 
stellen. Ik kan alleen maar hopen 
dat die kinderen er aan komen. 
Roger Debakkere uit Herzele 
 


