Aan de familie van André
Toen ik 8 jaar geleden voorzitter werd van KVK Westhoek heb ik André beetje
bij beetje beter leren kennen en waarderen.
Hij was niet alleen hoofdsponsor van onze club maar achter de schermen was
hij ook mijn inspirator om de ambitie waar te maken
“Een toonaangevende club in de regio te zijn.”
Dat was ook zijn wens. We moesten een goede ploeg hebben. Maar hij was ook
bezorgd over de financiële gezondheid van KVK Westhoek.
Regelmatig kreeg ik een telefoontje en vroeg André mij hoe de stand van zaken
was zowel op sportief als op financieel vlak.
Zijn laatste telefoontje kreeg ik op vrijdag 9 april. Ik kon André gerust stellen en
zei dat alles ok en onder controle was.
Hij vertelde mij dat de medicatie niet meer het gewenste effect had en toch
klonk hij strijdvaardig.
André je bent een echte optimist heb ik toen gezegd.
Op dat ogenblik besefte ik niet dat hij eigenlijk afscheid aan het nemen was.
Nu hij er niet meer is kan ik alleen maar in naam van alle bestuurders en alle
KVK Westhoek minnende zielen mijn grote dankbaarheid betuigen
voor alles wat André voor ons heeft betekend.
We hebben enorm veel respect voor zijn ondernemerschap. Zonder grote
studies, maar met veel passie, doorzettingsvermogen en vakmanschap
heeft André zich opgewerkt tot één van de grootste ondernemers van België.
De werkgelegenheid die hij gecreëerd heeft betekende voor veel mensen een
goed betaalde job.
Daarnaast was hij ook een weldoener voor veel mensen die in de miserie
dreigden terecht te komen.
André was gul, streng maar rechtvaardig. Een ervaren man die kon luisteren en
goede raad geven.
Met een diepe buiging, veel respect en dankbaarheid nemen we vandaag
afscheid van een groot man die uitblonk in eenvoud.
Een KRAK in zijn vak.
We zijn fier dat ons stadion het CRACK stadion heet.
Zo zullen we André blijvend herinneren.
Beste familie,
Het is niet mogelijk
Om te voelen wat jullie voelen
Om te missen wat jullie missen
Om de goede woorden te vinden
Om jullie te troosten
We leven echt mee met jullie verlies
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