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DE 1000 KM VAN KOM OP TEGEN KANKER

Team Ferro Fiore fietst voor Bertha
24/04/2013 om 03:00 door Sanne De Backer

Foto: credit

Tijdens het hemelvaartweekend van 9 tot 12 mei rijdt ook Team Ferre Fiore uit
Ternat de 1000 km van Kom op tegen kanker.
Onder de hoede van Elisabeth De Kinder, overdag advocate en 's avonds lesgever bij Rhythm Nation
in Ternat, fietsen heel wat vrienden mee. Vorig jaar had Elisabeth al iets gelezen over dit evenement,
maar toen vooral vanuit de visie ‘fietsen en uitdagingen'. Zelf was ze nog nooit rechtstreeks in contact
gekomen met kanker. Op 25 januari, de dag voor haar verjaardag, kreeg Bertha, de meter van
Elisabeth, te horen dat ze leukemie had. De actie van Kom Op Tegen Kanker kreeg een andere
betekenis.
Steun van overal
Nadat ze het slechte nieuws over Elisabeths meter vernamen, sprongen meteen al heel wat lieve
dames en heren op de kar. Sara, Dorien, Walter en Mario zijn vrienden die Elisabeth zullen steunen
tijdens de 1000 kilometer tellende rit. Anderen boden hulp en ideetjes aan. Team Ferro Fiore, wat
ijzeren bloem betekent, was geboren! ‘Ik ben zelf een grote fan van Iron Maiden. Dat gaf meteen een
aanleiding bij het zoeken naar een teamnaam. Iron werd dan Ferro, en Fiore staat voor bloem. Ik
gebruikte meteen een roos als symbool voor onze flyers. Zowel ik als mijn meter hebben een zilveren
roosje, gekregen van mijn rechterhand in deze acties, namelijk van Sara. Ik neem dit roosje steeds
mee tijdens de ritten', vertelt Elisabeth. Ferro Fiore uit Ternat wil het geld voornamelijk inzamelen door
het organiseren van sportactiviteiten. ‘Dit jaar hadden wij tussen Kerst en Nieuwjaar onze start waarbij
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lessen werden gegeven waarvan de opbrengst integraal naar het team ging', vertelt Elisabeth. Verder
vertelt zij dat meter Bertha na de vele chemo van vorig jaar al heel wat beter is. ‘De leukemiecellen
‘slapen', dus ik hoop dat de medische wereld met alle financiële hulp van deze acties mijn meter
definitief kan genezen', besluit Elisabeth.
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