
Beste allemaal,
 
Iets wat we absoluut niet graag doen – activiteiten afgelasten – maar 
voor zaterdag hebben Kelly (MF), Bart (HWCM) en ikzelf (MF) besloten 
de GASdag toch af te gelasten. Zeker toen consultatie van onze 
partners leerde dat daar ook weinig respons was.

Los van de medewerkers en sprekers hadden we zicht op een 20 à 30
 deelnemers. We hebben er natuurlijk geen idee van wie zich spontaan 
ging aanbieden (dat weet ik na zaterdag, want uiteraard zal ik aan Ten 
Noey gaan staan), maar met wat we weten, beoordeelden we de 
opkomst als ondermaats voor het programma en de diverse 
werkgroepen die uitgewerkt waren.

Ook het slotdebat werd niet wat het moest zijn. Alle belangrijke 
voorstanders van GAS (Milquet, Somers, B.Tobback, Luyten, …) gaven 
niet thuis en wilden/konden niet komen.  De tijd die daarmee verloren is 
gegaan, heeft ons ook belet een sterk debat met een relevant en sterk 
panel als extra promotie-instrument uit te spelen.

We vinden het jammer, gezien het gedane werk, en verwonderlijk – de 
GAS-debatten b.v. lopen wel goed - en we zullen zeker niet nalaten 
andere initiatieven te ontplooien, of eraan mee te werken.

Op korte termijn hopen we met jullie en andere belangstellende een 
nationaal debat met nationale spelers over GAS te kunnen organiseren 
en gezien de complexiteit van de GAS, het terrein dat ze bestrijken en 
de gemengde gevoelens die ze oproepen, lijken informerende en 
sensibiliserende activiteiten op regionaal of lokaal vlak zeker niet 
overbodig. Maar soit, daar hoort u nog van.

Dank aan jullie allemaal voor de assistentie en promotionele 
ondersteuning, en zoals gezegd hopen we op korte termijn weer met 
een aantal mensen samen te zitten om activiteiten zoals hierboven 
beschreven op hun nut en haalbaarheid te bespreken.
Wees zo vriendelijk de mensen uit jullie omgeving, waarvan jullie 
vermoeden of weten dat ze zinnens waren te komen, in te lichten over 
deze afgelasting.
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 
80,  www.masereelfonds.be,www.gasboetes.be
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