
Wereldverbeteraars fietsen voor vrede - 19/01/2011

PEER - Het Duitse paar Wolfgang en Brigitte Schlupp
fietste 3.500 kilometer voor de vrede. Gisteren werden
ze ontvangen op het stadhuis in Peer.

Al sinds ze studente was, is de 55-jarige Brigitte begaan
met de wereld. Ze verzamelde een groep mensen rond
zich en organiseerde protesten tegen de oorlog en tegen
kernwapens. Heel haar leven lang is ze
wereldverbeteraar gebleven en daarom besloot ze om
samen met haar man Wolfgang een sabbatjaar te nemen
en dat jaar haar standpunt rond kernwapens uit te schreeuwen. Ze besloten om met de
tandemfiets van Duitsland naar Istanbul te fietsen.

Onderweg werd op tal van plaatsen halt gehouden om aandacht te vragen voor de problematiek
rond kernwapens en te vechten voor een kernwapenvrije wereld. 'Het werd een boeiende tocht',
vertelt Brigitte. 'Soms was het moeilijk, vooral in landen als Servië waar de oorlog nog vers in
het geheugen ligt. In andere landen, als Turkije was het dan weer moeilijk omdat het thema
kernwapens daar totaal niet leeft.'

Kleine-Brogel

Gisteren werden ze ook in Peer door burgemeester Kelchtermans (CD&V) ontvangen.
Kelchtermans steekt niet onder stoelen of banken dat hij de kernwapens liever uit Kleine-Brogel
ziet vertrekken. Hij sloot zich enkele jaren geleden ook aan bij de 'Mayors for peace', een
organisatie die een verregaande solidariteit wil tussen de verschillende lokale besturen om zo
een wereldwijde kernontwapening tegen 2020 wil bekomen. Over de hele wereld zijn er meer
dan 3.500 steden en gemeenten lid.

'Of er nu al dan niet kernwapens liggen, daar kan ik niet op antwoorden. Iedereen denkt van
wel. En natuurlijk zie ik die wapens als burgemeester van Peer ook liever vertrekken. Maar dat
neemt niet weg dat we een goede band hebben met de militaire basis. Dat heb ik het echtpaar
Schlupp ook verteld. De basis is wel een zeer belangrijke werkgever in de regio. Bovendien is
het ook niet de commandant van de basis die beslist over de kernwapens, maar die beslissing
komt van hogerhand.'

Ongenoegen

Toch vindt de burgemeester het goed dat er steeds meer mensen zoals het echtpaar Schlupp zijn
die hun ongenoegen uiten over kernwapens. Vandaag zal het paar ontvangen worden op Kleine-
Brogel. 'Ik verwacht daar niet veel te zien te krijgen, maar ik moet er toch geweest zijn', zegt
Brigitte. Over enkele dagen zit hun tocht er op.
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