WILLY LEMAIRE
EEN VRIEND EN GROTE MAN MET EEN GOUDEN HART VOOR ZIJN MEDEMENS. EEN
PRACHTMENS WAS WILLY.
Op 21 september 2014 is onze goede vriend Willy Lemaire, veel te vroeg op 67 jarige leeftijd
van ons heengegaan na een korte en pijnlijke ziekte. De Sporters voor AZG blijven verweesd
achter.
Willy was met zijn echtgenote Mie-Jeanne meer dan 20 jaar één van onze trouwste en
actiefste leden. Vanaf de marathon van Hawaii in 1995 was hij bij ons, daarna liep hij samen
met ons ook de marathon van Knysna (Zuid-Afrika) in 1998, meerdere keren de 20 km door
Brussel en de Flanders Fields marathon. Honderd en tien marathons rond de wereld, wat
een “loop” loopbaan ! Willy had vele bijnamen in onze middens; Willy Marathon, De Snor, de
Vlaamse Leeuw, de man Van Ieper, IJzeren Willy…Hij was een zeer goede en trouwe
loopvriend, niets was hem teveel om Artsen Zonder Grenzen te steunen en om zich te laten
sponsoren. Al deze jaren heeft hij voor tienduizenden en tienduizenden euros ingezameld als
sponsorgeld voor AZG.
Willy was ook actief bij andere sociale organisaties in zijn omgeving. Hij was ook een echte
familie man, samen met zijn trouwe Mie-Jeanne hadden ze 5 kinderen en vele kleinkinderen
en hij was zeer trots op zijn familie.
Op 27 september 2014 hebben wij met pijn in het hart afscheid genomen in de bomvolle
kathedraal van Ieper met meer dan 1000 aanwezigen als eerbetoon aan onze Willy. Het was
indrukwekkend wat Willy betekend heeft in zijn leven voor zijn medemensen. Beste MieJeanne, kinderen en kleinkinderen, hartelijk dank voor wat jullie echtgenoot, vader en
grootvader voor de Sporters voor AZG en AZG zelf gedaan en betekend heeft. Jullie mogen
heel fier zijn op jullie echtgenoot, papa en opa. Wij wensen jullie veel sterkte in deze
moeilijke tijden, maar denk aan de mooie jaren die jullie samen met Willy beleefd hebben en
denkt eraan wat Willy betekend heeft voor jullie.
Beste vriend Willy, het ga je goed daarboven, dank voor alles. Met meer mensen zoals jij zou
onze wereld er veel beter uitzien.
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