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DIT IS HET EMOTIONELE EN  
HARTVERWARMENDE VERHAAL VAN  

TEAM MEGA FERRE

“Ferre  
loopt altijd 

mee”
Ferre Deene Grignard was een vrolijke peuter tot de dokters een agressieve kanker 

vaststelden die hem uiteindelijk ook fataal werd. Zijn optimisme en vechtlust leven verder in 

Team Mega Ferre. De hoogdag van deze loopgroep is de AG Antwerp 10 Miles. Met tientallen 

blauwhemden staan ze dan aan de start om geld in te zamelen voor het goede doel.

TEKST: DIRK VAN THUYNE 
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A
ntwerpen, zondag 

26 april 2015. Op 

het moment dat ze 

de Waaslandtunnel 

verlaten, hijst Stefan 

Grignard zijn zesjarige zoontje  

Ferre op de schouders. Samen leggen 

ze de laatste kilometer af van de  

AG Antwerp 10 Miles. De hemelslui-

zen staan wagenwijd open als ze even 

later over de streep komen. Ferre is 

helemaal verkleumd, maar voor de 

fotograaf steekt hij toch nog zijn twee 

duimpjes in de lucht. Regen, zweet en 

een traan lopen over het gezicht van 

Stefan. Het was een zware wedstrijd: 

niet alleen fysiek, maar vooral men-

taal. Enkele weken voordien kreeg 

het gezin uit Kontich het slechtst 

mogelijke nieuws te verwerken. Ferre 

is hervallen, een agressieve kanker 

woekert opnieuw in zijn tengere lijf.

“I do believe in magic”
Ferre droomde ervan om later als 

volwassene kinderen te helpen. 

Hoe hij dat precies zou doen, wist 

hij nog niet zo goed. Als dokter, als 

politieagent of misschien wel als 

dansleraar. Die kans kreeg hij jammer 

genoeg niet, want hij was amper 

vier jaar oud toen artsen bij hem 

neuroblastoom, een heel agressieve 

vorm van kinderkanker, vaststelden. 

Als een leeuw vocht de moedige kerel 

tegen de demonen. “Liefde overwint 

alles”, zo dacht hij en aanvankelijk 

ging het ook de goede kant op dankzij 

een zware mix van chemokuren, ope-

raties, stamceltherapie, bestralingen 

en immunotherapie. Ferre verwerkte 

alles met een lach en een zwans.

In het voorjaar van 2015 leek de kan-

ker verdwenen en dat betekende ook 

meer vrije tijd voor vader Stefan: “Ik 

had jaren gevoetbald en ik voelde de 

behoefte om weer te gaan sporten. Zo 

begon ik te lopen. Maar niet zomaar. 

Ik wou lopen voor het goede doel. Ik 

lanceerde een oproep om in groep 

mee te doen aan de AG Antwerp 10 

Miles en intussen geld in te zamelen 

voor het Kinderkankerfonds, een 

organisatie die Ferre na aan het hart 

lag. Team Mega Ferre was geboren. De 

trainingen verliepen vlot, maar dan 

kwam het slechte nieuws ... 
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Het K-monster had Ferre opnieuw in 

zijn greep.”

Stefan kwam toch aan de start. 

Geflankeerd door 35 zielsgenoten in 

een blauw shirt van Team Mega Ferre 

begon hij aan zijn 16,1 kilometer lange 

tocht door het hartje van Antwerpen. 

Het was emotioneel heel zwaar, maar 

de steun van zovele mensen verzachtte 

de pijn. Samen haalden ze bijna 4.000 

euro op en dat bedrag schonken ze 

aan het Kinderkankerfonds. Het was 

Ferre zelf die enkele weken later de 

cheque aan professor Yves Benoit over-

handigde. Ondanks een alternatieve 

therapie in Duitsland, ging het daarna 

snel bergaf met de gezondheid van de 

kleine Ferre. Op 29 september brak het 

licht in zijn ogen. Op het rouwprentje 

stond zijn levensmotto: “I do believe 

in magic.”

‘Weg Kil, hallo Chill’
Het overlijden van Ferre betekende 

niet het einde van Team Mega Ferre. 

Integendeel. Met de steun van een 

goede vriend, Stephane De Nies, kreeg 

het initiatief een extra elan. Ter nage-

dachtenis aan haar zoontje richtte 

mama Lotti Walters samen met 

enkele vriendinnen de vzw With Love 

by Ferre op. Die wil onder het motto 

‘Weg Kil, hallo Chill’ de soms kale 

ziekenhuiskamers aankleden zoals 

de zieke kinderen dat willen. Lotti: 

“We vonden het altijd heel belangrijk 

dat Ferre zich in het ziekenhuis thuis 

voelde. Vanaf dag één hebben we 

daarom geprobeerd om zijn kamer 

warm aan te kleden. Er stonden altijd 

twee valiezen klaar met slingers 

en decoraties voor het moment dat 

we naar het ziekenhuis moesten 

vertrekken. Met de vzw willen we ons 

inzetten om ook andere kinderen dat 

warme gevoel te geven.”

Ondertussen neemt Team Mega Ferre 

elk jaar deel aan de AG Antwerp 10 

Miles om geld in te zamelen voor 

deze vzw. Dit voorjaar kreeg het team 

maar liefst 85 lopers op de been wat 

resulteerde in een mooi bedrag van 

11.279,44 euro.

Vaste trainingsmomenten heeft 

de loopgroep niet, maar de leden 

spreken wel regelmatig af om 

samen te lopen of om in groep aan 

evenementen of wedstrijden deel te 

nemen. Op de lopersapp Strava is er 

een aparte groep waarin iedereen de 

trainingen kan volgen. Er is ook een 

wekelijks klassement van de meest 

“ER STONDEN ALTIJD TWEE 
VALIEZEN KLAAR MET SLINGERS EN 

DECORATIES VOOR HET MOMENT DAT 
WE NAAR HET ZIEKENHUIS MOESTEN 

VERTREKKEN. MET DE VZW WILLEN WE ONS 
INZETTEN OM OOK ANDERE KINDEREN DAT 

WARME GEVOEL TE GEVEN”
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actieve lopers en dat zorgt voor extra 

motivatie en uitdaging binnen de 

loopgroep.

The Blue Trooper op 
loopschoenen
Stefan: “Er zijn ook veel niet-lopers 

die ons willen steunen. Omdat voor 

hen de 5 kilometer van de Antwerp 10 

Miles nog te hoog gegrepen is, hebben 

we gezocht naar een extra activiteit. 

Zo hebben we dit jaar al voor de 

derde keer op rij meegedaan aan De 

Levensloop. In een tijdspanne van 24 

uur kan iedereen hier in zijn eigen 

tempo rondjes draaien: lopen, wan-

delen, met de hond, met de buggy, … 

Het kan allemaal. Langs het parcours 

hebben we ons eigen tentje waarin we 

het gezellig maken. Het sociale aspect 

primeert hier op het sportieve.

Team Mega Ferre kan rekenen op de 

steun van heel wat lopers en sym-

pathisanten. Onder hen ook enkele 

Bekende Vlamingen. Stefan: “Ferre 

was bevriend met Karen Damen van 

K3. Karen nam in 2017 deel aan het 

televisieprogramma Perfect waarin 

ze met vier andere kandidaten 

probeerde gezonder te leven. Het 

hoogtepunt van het programma was 

de deelname aan de 20 Kilometer door 

Brussel. Als voorbereiding besliste 

Karen om mee te doen aan de 5 kilo-

meter van de AG Antwerp 10 Miles. Ze 

deed dat in het blauwe shirt van Team 

Mega Ferre. Meer nog, ze inspireerde 

haar medekandidaat John Crombez 

om ook deel te nemen. Een jaar later 

nam de sp.a-voorzitter contact met 

ons op om opnieuw onder de vlag 

van ons team te lopen. Dat hebben we 

heel sterk gewaardeerd.”

Een ander vriendje van Ferre 

was Marijn, een jongen die een 

gelijkaardige strijd vocht en enkele 

maanden na Ferre stierf. Marijn 

was een fervente Star Wars-fan en 

zo kwam hij in contact met Joel 

Weyers uit Herentals die lid is van 

enkele Star Wars-kostuumclubs. Ter 

nagedachtenis aan beide vrienden 

liep Joel in 2017 mee in Antwerpen. 

Niet in looptenue, maar wel in een 

loodzware Stormtrooper-outfit. Stefan: 

“Om de link met Team Mega Ferre 

nog meer in de verf te zetten, kwam 

er het jaar nadien een blauwe versie. 

Bovendien kreeg Joel gezelschap van 

zijn collega Jan Willems. Sindsdien 

zijn The Blue Trooper en The Blue Jedi 

onze meest opvallende ambassadeurs. 

Maar er zijn zoveel lieve mensen die 

ons steunen en die zijn ons allemaal 

evenveel waard.” Zo blijft de magische 

Ferrekracht permanent de wereld 

rondgaan. 

De levensles van Ferre
Intussen heeft de loopmicrobe Stefan 

Grignard helemaal te pakken: “Ik hou 

van wat afwisseling en daarom kies 

ik altijd andere doelen: de Spartacus 

Run, een 1/8 triathlon, … Dit voorjaar 

heb ik in Rotterdam mijn allereerste 

marathon gelopen en dat smaakt 

naar meer. Er zijn nog geen concrete 

plannen, maar er komt zeker een 

vervolg. Misschien wordt het wel 

een trailmarathon. Ik heb mijn hart 

verloren aan trail. Dat vraagt een heel 

andere ingesteldheid dan stratenlo-

pen. Je kijkt niet naar je tussentijden 

of hartslag. Het is gewoon van start 

tot finish genieten van de omgeving. 

Ik vind de trailgemeenschap ook soci-

aler en wellicht voel ik me er daarom 

zo goed in thuis.”

Stefan schrijft zich altijd in als Mega 

Ferre en zo verschijnt telkens de 

naam van zijn zoontje op zijn borst-

nummer. “Het doet me iets wanneer 

de supporter langs de kant van de 

weg zijn naam roepen. Op die manier 

loopt Ferre altijd met me mee. Ik loop 

met hart en ziel voor hem. Ferre heeft 

door zijn optimisme en vechtlust een 

heel belangrijke impact op ons leven 

gehad en ons een belangrijke levens-

les gegeven. We staan veel positiever 

in het leven dan vroeger en daar zijn 

we hem heel dankbaar voor.” ■

“THE BLUE TROOPER 
EN THE BLUE JEDI 
ZIJN ONZE MEEST 
OPVALLENDE 
AMBASSADEURS,  
MAAR ER ZIJN ZOVEEL 
LIEVE MENSEN DIE ONS 
STEUNEN. ZE ZIJN ONS 
ALLEMAAL EVENVEEL 
WAARD”


