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In het zuidwesten van de Republiek Macedonië ligt het Prespameer. Aan 
de rand van dat meer, in het plaatsje Oteševo, staat een ziekenhuis, dat 
sinds 05 september 1980  is gevestigd in een afgedankte hotelvleugel. 
Met name door de uitstekende klimatologische omstandigheden is onze 
vriend dr. Arse Gošarevski, op verzoek van het Ministerie van 
Volksgezondheid daar toen begonnen met een kleine staf en weinig 
personeel, met de behandeling van hart- en longpatiënten. 
Toen Slovenië zich medio juni 1991 afscheidde en daarmee het einde van 
de Republiek Joegoslavië inluidde, werd Macedonië gedwongen  zelfstan-
dig te worden en riep op 08 september 1991 haar onafhankelijkheid uit. 

                   Oteševo                 Deze politieke aardverschuiving had directe gevolgen voor het kleine zie-
kenhuis, want onze vriend was als arts/directeur verantwoordelijk voor ca. 80 patiënten, maar had geen 
medicijnen om hen te behandelen en kon ze daar ook niet kopen. 
 
Omdat we hem toen al 25 jaar kenden, overwon hij zijn schroom en vroeg hij ons hem te helpen.  
Daarom hebben we “Stichting Lucht voor Prespa”  opgericht: 

� Stichting :  waadoor we een officieel ANBI nummer hebben en giften fiscaal  aftrekbaar zijn, 
� Lucht :  we brengen lucht in hun situatie en lucht voor de astmapatiënten, 
� Prespa : de landstreek waarin het ziekenhuis ligt. 

 
Om medicijnen te kunnen kopen hebben we geld nodig en daarvoor ondernemen we diverse acties. We: 

� hebben ca. 300 donateurs, 
� ontvangen gewone giften, 
� krijgen opbrengsten van (kerk-) collecten, 
� giften t.g.v. huwelijks- en / of zakelijke jubilea, 
� verkopen Macedonische wijn en Macedonische sieraden 

(deze sieraden zijn uniek en worden alleen in Prespa gemaakt), 
� staan op vrij- en andere markten,  
� promoten ons werk  bij verenigingen en tonen dan ook onze 

videopromotiefilm, 
� proberen bij verschillende instanties subsidie te krijgen. 

            Het ziekenhuis  
Al met al veel werk met het uiteindelijke doel de patiënten jaarlijks te kunnen voorzien van de 
levensnoodzakelijke medicijnen, die het ziekenhuis om organisatorische of budgettaire redenen niet kan 
aanschaffen.  
We hebben jaarlijks ca. € 12.500,00 nodig en hopen dat u na het lezen van  deze Informatiebrief onze 
Stichting (dus de patiënten) wilt steunen. Inmiddels hebben we al 22 humanitaire reizen gemaakt. 
U kunt er van verzekerd zijn, dat uw gift voor de volle 100% ten gunste komt aan de doelgroep, omdat 
wij alle bijkomende kosten, zoals vliegtickets, transportkosten, briefpapier, porto, e.d. privé betalen. We 
zijn daarom beter dan het CBF-keurmerk vereist. 
 

Mede door uw hulp krijgen zij letterlijk weer lucht : help ons helpen !! 
                  
Stichting Lucht voor Prespa zorgt voor medicijnen en kleine medische apparatuur voor hart- en longpatiënten voor 
een ziekenhuis in Oteševo in de landstreek Prespa in de republiek Macedonië 


