
Hoe een kleine jongen 
een groot verschil 

kan maken

GOED DOEL

Bij BRODY werken niet alleen een aantal echte sportievelingen, maar ook en vooral mensen 
met een groot hart voor allerlei goede doelen. Vandaar dat we regelmatig de loopschoenen 
aansnorren om de ziel uit ons lijf te lopen met TEAM MEGA FERRE. En niet alleen dat, we heb-
ben ook besloten hen het komende jaar actief te gaan sponsoren. Ons logo mag dus trots een 
plaats innemen op de loopshirts.

BRODY   26 BRODY   27

HET BELANGRIJKSTE IN HET 
LEVEN? LIEFDE!

DE STICHTING MAAKT ZIJN 
DROOM EEN BEETJE WAAR

GEZELLIGE ZIEKENHUISKAMERS 
VOOR ZIEKE KIDS

KEIHARD BLIJVEN LOPEN 
VOOR GOEDE DOELEN

Ferre Deene Grignard was een ongelofelijk moedig en positief jongetje van zes jaar. Twee jaar lang heeft hij keihard gevochten 
tegen een zeer agressieve vorm van kinderkanker, neuroblastoom. Hij onderging alle behandelingen zonder klagen of zagen en 
meestal zelfs met de glimlach. Maar ondanks alles heeft hij de strijd toch niet mogen winnen ... Hij overleed eind september 2015.
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Met de stichting ‘With Love by Ferre’ willen de ouders van 
Ferre de levenslust van hun zoontje doorgeven aan zieke kin- 
deren. In de twee jaar dat Ferre ziek was, haalden vrienden 
en sympathisanten behoorlijk wat geld op om alle behan- 
delingen en medicatie te kunnen betalen. Nu Ferre er niet 
meer is en het ingezamelde geld niet verder nodig is voor zijn 
behandeling, besloten Lotti en Stefan dat geld te gebruiken 
om zijn toekomstdroom toch een beetje te laten uitkomen: 
andere kindjes helpen!

Ferre was nog maar amper zes, maar hij wist al heel goed
dat liefde het allerbelangrijkste was. “Liefde overwint alles” of 
”Liefde is sterker dan het kwaad”, riep hij regelmatig uit.
Ferre wou als hij groot was vooral mensen gaan helpen. Hoe 
precies wist hij nog niet. Soms wou hij dokter worden, soms 
politieagent of dansleraar. Hij dacht nooit aan zichzelf, hij 
vond het altijd belangrijker dat de mensen om hem heen 
zich goed en gelukkig voelden.

Met het geld dat de stichting ook vandaag nog verder 
inzamelt, probeert ze de ziekenhuiskamers van kinderen wat 
warmer en gezelliger te maken, zodat ze zich wat meer thuis 
en ook liefst wat minder ziek voelen.
"Wij hadden de kamer van Ferre altijd heel huiselijk inge- 

richt. We kregen daarover telkens heel positieve reacties 
van het personeel en de dokters. Voor een ziekenhuis is het 
moeilijk om in een kamer voor een persoonlijke toets te 
zorgen. De ene keer is het de tijdelijke thuis van een tiener 
maar enkele weken later kan het de kamer van een kleuter 
zijn", vertelt moeder Lotti. Een kindje dat langer dan twee 
weken in een ziekenhuiskamer moet verblijven, mag een 
thema kiezen en daar worden stickers van gemaakt. Ook de 
naam van het kind wordt in de stickers verwerkt.  Zo kunnen 
de kinderen zelf kiezen hoe ze hun kamer naar hun hand 
zetten. Zo'n gezellige kamer breekt ook altijd het ijs als er 
verpleegsters, dokters of bezoekers binnenkomen. Er zijn al 
of er komen binnenkort zo’n kamers in het UZ Gent, Kinder-
revalitatie Pulderbos, Paola Kinderziekenhuis Antwerpen, 
het UZ Antwerpen, het UZ Leuven. Tevens pakt de vzw de 
grotere gezamenlijke ruimtes aan, zoals onderzoekkamers, 
hallen of leef/speelruimtes.

Samen met vrienden startte vader Stefan TEAM MEGA FERRE, 
een groep lopers die zich inzet voor goede doelen die 
natuurlijk vooral met kinderen en kanker te maken hebben. 
Zo liepen ze de eerste keer de Antwerp 10 Miles & Marathon 
ten voordele van het Kinderkankerfonds, en de jaren daarna 
natuurlijk voor ‘With Love by Ferre’ en de Levensloop 
Edegem de laatste 3 jaar ten voordele van ‘Kom op tegen 
Kanker’. Bij BRODY waren we echt geraakt door hun inzet 
en enthousiasme tijdens die laatste Levensloop. We zijn er 
dan ook megatrots op dat we sponsor mogen zijn en dat 
ons logo een plaats krijgt op de loopshirts van TEAM MEGA 
FERRE. Zin om een volgende keer mee te lopen?
Kijk dan op teammegaferrelooptvoor.be. En voor meer info 
over ‘With Love by Ferre’ op withlovebyferre.com! 


