
Ralph Walker fundador da Huntington Society of Canada 
 

Ralph Walker de Cambridge, fundador da Huntington Society of Canada, faleceu em 23 de março de 2002, inesperadamente. 
Ralph Walker sempre tinha tempo para ajudar um amigo, um membro da família ou até mesmo um estranho. Aos 63 anos, o voluntário dedicado de Cambridge e fundador da Huntington Association of Canada faleceu inesperadamente na sexta-feira de manhã durante uma angioplastia, realizada no Hospital Hamilton. 
Walker – marido, pai e avô querido – era reconhecido local e nacionalmente como cidadão generoso e dedicado. 
Foi agraciado com o Canada Volunteer Award (Prêmio do Voluntariado do Canadá), nomeado Cidadão do Ano de Cambridge e iniciado no Hall da Fama de Cambridge. 
“Meu pai ajudou tantas pessoas, muito mais do que temos conhecimento”, declarou Lara Hall de 33 anos. 
“Qualquer pessoa que precisasse, meu pai daria a eles... Ele sempre ia além de sua obrigação”. 
Walker trouxe alívio a milhares de famílias canadenses portadoras da Doença de Huntington, uma doença hereditária, neurodegenerativa do sistema nervoso central, que causa desabilidade total, levando até mesmo à morte. 
Sua associação canadense de 29 anos, possui 50 filiais espalhadas pelo Canadá, oferece apoio direto às pessoas portadoras da Doença de Huntington e às suas famílias. 
Walker também ajudou a fundar a International Huntington Association em 1974, que possui sede em 27 países. 
Seu esforço implacável em ajudar os portadores da Doença de Huntington foi resultado do sofrimento de seu primo, portador da doença. Como professor do ensino médio e conselheiro, Walker também encontrou alunos que pertenciam a famílias portadoras da Doença de Huntington. 
Walker, nasceu em uma fazenda próxima a Grimsby, aposentou-se em 1977 para se dedicar integralmente como diretor-executivo de sua fundação. 
“Quando ele, pela primeira vez, estabeleceu-se (integralmente) em sua associação, nem mesmo sabia se teria verba suficiente para colocar pão na mesa”, declarou Hall. “Mas ele acreditava que seria melhor morrer tentando do que nunca ter tentado”. 
Walker trabalhou integralmente na Huntignton Association of Canada até 1998, quando se tornou diretor-executivo da Cambridge Community Foundation, uma organização sem fins lucrativos que busca fundos para caridades locais. Ele prestou esse serviço até 2001. 
Walter sempre foi um voluntário dedicado, trabalhava no banco de alimento local e em escolas locais até a semana em que ele morreu. 
Embora sua paixão pelo voluntariado ocupasse muito de sue tempo, Walker era um homem de família dedicado que gostava de jardinagem, de colecionar antiguidades e de viajar. 
Ele sempre reservava um tempo para Ariel Walker, sua esposa e amiga por 36 anos, seus filhos Lara Hall, casada com Tim, de Bright, e Matthew Walker, 30 anos, casado com Tori, de St. George, e seus quatro netos. 



“Ele tinha um amor infinito e encorajava todos nós”, declarou Lara Hall. “Ele ficou ao nosso lado e sempre insistia que devíamos correr atrás de nossos sonhos”. 
O funeral de Ralph Walker realizar-se-á às 13 horas no sábado na Primeira Igreja Unida, localizada na 15 Wellington St. em Cambridge. 
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