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Aardbevingsellende met een ‘lach en een traan’
Bestel nu:

boek met cartoons van Pluis

De gevolgen van de gaswinning voor de Groningers zijn enorm en raken de Groningers
in het hart. Zo laat het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ zien, met illustraties van de
cartoonist Pluis.
De Groninger Bodem Beweging wil met dit boek iedereen met een ‘lach en een traan’
kennis laten maken met de ellende die de aardbevingen in de Groninger samenleving
veroorzaakt.
De GBB besteedt de opbrengst van het boek aan de Stichting Recht voor Groningen
die de juridische kant voor gedupeerden van de gaswinning ondersteund.
Dus help jezelf en ons mee!
Bestel snel voor jezelf of als cadeau
Het boek is een prima presentje om familie, vrienden en bekenden in Nederland mee
te verrassen en hen kennis te laten maken met de gevolgen van de gaswinning voor
Groningen. Gas waar we heel Nederland mee verwarmen. En het hoort op de tafel bij
iedere Groninger. Voor een goed doel. Laat aan iedereen zien voor welke uitdagingen
we samen staan.
Bestellen kan nu
Het boek wordt thuisbezorgd voor € 12,50 (inclusief verzendkosten). Het ligt vanaf
16 november in de winkel en is online te bestellen.
Bestellen kan hier: https ://www.profie l.nl/pluis
GBB ledenaanbieding
Speciaal voor de GBB leden is er een aanbieding. Bij bestelling van 5 boeken ontvangt
u het 5e exemplaar gratis! Vul hiervoor op het bestelformulier de code GBB in (vul de
code in bij stap 3 in het bestelproces).
Verras iemand anders met een boek
We nodigen alle Groningers uit om de rest van Nederland te laten zien wat er (niet) Pluis
is in Groningen. Het bestelformulier biedt hiervoor de mogelijkheid.
U betaalt de bestelling en Profiel doet voor u de verzending naar het adres dat u
opgeeft. Heeft u meerdere adressen, dan moet u steeds een nieuw formulier invullen.
Stuur dit bericht door
Wij vragen alle leden deze nieuwsbrief zoveel mogelijk door te mailen naar familie,
vrienden en bekenden. Met de oproep aan hen het ook door te mailen.
Ook op social media zijn we actief en vragen ook hier te liken en te retweeten.

Het is (niet) Pluis in Groningen
Door de aardbevingen lopen zeer veel woningen schade op, soms onherstelbaar.
Om instorten te voorkomen moeten duizenden woningen worden versterkt. Voor een
groot aantal daarvan is versterking te kostbaar en wordt er gesloopt. Veel woningen zijn
onverkoopbaar geworden en staan door de waardedaling diep onder water.
Uiteraard gaat dit alles de Groningers niet in de koude kleren zitten. Het woongenot
wordt aangetast en het dagelijks leven in de dorpen raakt door de versterkingsoperatie
ontwricht. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van veel bewoners met schade lijdt
er onder, zo toont onderzoek aan. De zorgen van de ouders worden overgedragen aan
de kinderen .....
Dit alles gebeurt in een eeuwenoud landschap met een rijk cultureel erfgoed dat wereldberoemd is. Dit wordt letterlijk aan de gaswinning opgeofferd. Karakteristieke dorpsgezichten worden aangetast en krijgen ‘holle kiezen’. Eeuwenoude kerken en boerderijen
zijn zwaar beschadigd en worden in hun voortbestaan bedreigd.
Ramp in slow motion
Het is voor Groningers dan een hard gelag te ervaren hoe ‘politiek Den Haag’ ziende
blind is voor dit gaswinningdrama, onder het motto: de rest van Nederland mag geen
koude voeten krijgen. De gaswinning mag niet in gevaar komen en naar de Groningers
toe wordt er een politiek van pappen en nathouden gevoerd.
Maar er zijn Groningers die actief strijden tegen dit grote onrecht. Pluis is zo’n
voorbeeld. In dit boek toont hij met zijn satirische illustraties de lezer de absurde en
ongelofelijke werkelijkheid van het Groninger gasschandaal - deze ramp in slow motion.
Het zien van zijn cartoons tovert eerst de lach te voorschijn, dan komt de boosheid over
de werkelijkheid die hij zo treffend typeert.
De cartoons worden vergezeld door citaten uit de diverse media.
Bestellen dus, dit boek, voor de eigen leestafel en (laten) verzenden aan familie en
vrienden.
Jelle van der Knoop,
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Stationslaan 8
9919 AB Loppersum
contact@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl

