
Xavier VANWYNSBERGHE nous a quittés.

Xavier  a fait  carrière dans le  monde 
des  affaires  et  a  occupé  des  postes 
dirigeants dans diverses organisations 
sociales et culturelles.

En  qualité  de  Vice-Président  de 
l'OCMW de Deerlijk,  de  Président  de 
l'Unizo  ainsi  que  de  Président  du 
Kiwanis  de  Kortrijk,  Xavier  avait 
acquis  une expérience  exceptionnelle 
dans  les  contacts  humains  et 
problèmes sociaux.

C'est  à  ce  titre  qu'il  a  été  élu  à  la 
présidence  de  la  Société  Française 
d'Entraide du Courtraisis.

A peine intronisé au Sénat français de 
Paris,  il  fut  frappé  par  une  maladie 
incurable.

Malgré son état de santé défaillant, il 
s'est  acquis  admirablement  de  sa 
tâche  à  l'Entraide  et  a  soutenu  son 
épouse Françoise Lequeux en tant que 
Présidente  des  Dames  françaises  du 
Courtraisis.

Nous  garderons  de  notre  ami  le 
souvenir d'un homme cordial, dévoué 
et exceptionnellement courageux.

Adieu  Xavier,  nous  soutiendrons 
Françoise  et  Adriana  dans  cette 
période douloureuse

Les comités de l'AFBC, de la  Société 
Française d'Entraide du Courtraisis et 
des Dames Françaises.

Xavier  bouwde  zijn  loopbaan  uit  in  de  
zakenwereld  en  bekleedde  tal  van 
leidinggevende  functies  in  sociale  en 
culturele verenigingen.

Als  ondervoorzitter  van het  OCMW van 
Deerlijk,  voorzitter  van  Unizo  en 
voorzitter  van  Kiwanis  Kortrijk  had 
Xavier  op  het  vlak  van  menselijke  
contacten  en  sociale  vraagstukken  een 
uitzonderlijke ervaring opgebouwd.

Die  rijke  ervaring  was  trouwens 
doorslaggevend voor  zijn  verkiezing tot  
voorzitter  van  ‘La  Société  Française 
d'Entraide du Courtraisis’.

Xavier  was  nog niet  lang  in  de  Franse 
senaat  in  Parijs  aangesteld  toen  een 
ongeneeslijke ziekte hem trof.

Ondanks zijn minder goede gezondheid,  
kweet Xavier zich op voortreffelijke wijze 
van  zijn  taak  als  voorzitter  van  ‘La 
Société  Française  d’Entraide  du 
Courtraisis’,  en  ondersteunde  met  raad 
en  daad  zijn  echtgenote  Françoise  
Lequeux  als  voorzitter  van  ‘Les  Dames 
Françaises du Courtraisis’.

Onze vriend Xavier zullen wij ons blijven 
herinneren als een hartelijke, toegewijde 
en uitzonderlijk moedige man.

Vaarwel  Xavier,  wij  zijn  Françoise  en 
Adriana nabij in deze moeilijke periode.

Namens  de  besturen  van  ‘les  Amitiés  
Franco-Belges du Courtraisis’, ‘La Société 
Française  d'Entraide  du  Courtraisis’  et  
‘Les Dames Françaises du Courtraisis’.

Roland Liénard
naar  het  Nederlands  vertaald  door 
Filip Lecluyse


