
 

                                 NIEUWSBRIEF MEI 2017

 
Rabo-bank.nr. NL54RABO 0305858998 
t.n.v. Stichting Lucht voor Prespa 
KvK  Groningen  41012802 
ANBI nummer 8060.25.992 
 
Kees en Johanna Baars  
Ommelanderdrift 32 
9781 LD Bedum 
Tel. 050-3014157 
e-mail: info@luchtvoorprespa.nl 
www.luchtvoorprespa.nl 

 
Begin mei was het politiek gezien erg onrustig in Macedonië. Misschien heeft u er iets van gelezen in de krant 
of gezien op TV. Dit vraagt misschien enige uitleg. Nadat in 2015 de zittend premier Nikola Gruesvki wegens 
malversaties werd ontslagen, volgde eind vorig jaar een nieuwe verkiezing die zijn partij VMRO nipt won. 
Maar het was niet genoeg voor zijn partij om zonder coalitie een regering te vormen. De oppositieleider Zoran 
Zaev (SDSM) wil met de etnische Albanezen een regering vormen en dat schoot de aanhangers van 
Gruevski in het verkeerde keelgat: vechtpartij in de vergaderzaal van het parlementsgebouw. U zult begrijpen 
dat als er zich iets dergelijks voordoet in Macedonië, wij op datzelfde moment intensief mail/telefoon contact 
hebben met onze vrienden daar.  
Maar dit weerhoudt ons er niet van om voorbereidingen te treffen voor ons 27e hulptransport naar Macedonië. 
Het afgelopen jaar hadden we regelmatig mail contact met ons ziekenhuis en 2 weken geleden zonden ze de 
lijst met medicijnen die ze komend jaar nodig denken te hebben.  
We hopen ook aandacht te kunnen besteden aan “Humana Prespa”, een jonge organisatie voor mensen met 
een beperking.  
 
Activiteiten 2017. 
We hebben onze website geactualiseerd en o.a. het financieel jaarverslag over 2016 gepubliceerd.  
Een bedrijf in Rijssen, dat 50 jaar bestond en een dependance heeft in Bedum vroeg of iemand binnen hun 
bedrijf een goed doel wist. Eén van onze donateurs heeft ons voorgedragen en dat heeft een aanzienlijke 
jubileumgift opgeleverd. 
Op 17 maart hield onze plaatselijke toneelvereniging “Mitnkander” haar jaarlijkse  toneelavonden en tijdens 
de 5e opvoering mochten wij de tombola verzorgen. Dankzij leuke presentjes van de plaatselijke middenstand 
hiervoor en de  vele lootjes die we konden verkopen, hebben we een aardig bedrag op onze rekening  
kunnen bijschrijven. Als hoofdprijs hadden we een Macedonisch diner voor 2 personen ingezet. De winnaars 
zijn donderdag 23 april bij ons geweest en hebben genoten van het diner.  
Indien u ook eens wilt genieten van een Macedonisch 3-gangen diner incl. wijn o.i.d. , dan kunt u zich 
aanmelden (of als cadeau voor iemand). De kosten zijn € 65,00 voor 2 personen.  
Afgelopen Koningsdag stonden we op de vrijmarkt, maar door regen en kou kwamen er aanmerkelijk minder 
bezoekers en zijn we halverwege afgehaakt en hebben we veel minder omzet kunnen maken dan andere 
jaren (het scheelt ons wel € 250,00 - € 300,00).  
Op 20 juni a.s. wordt de jaarlijkse wielerronde gehouden in Bedum. We zullen dan weer aanwezig zijn met 
een kraam en hopen dan op een beter resultaat. 
 
Al met al reden om u via deze Nieuwsbrief te vragen ons werk voor de patiënten van “ons” zieken-
huis te ondersteunen met een gift. Om alle benodigde medicijnen te kunnen kopen hebben we nog 
plm. € 5.000,00 nodig.  
 
NB. Zoals reeds vermeld op het Reisverslag van ons 26e hulptransport hebben we (om kosten te sparen) de 
rekening bij ING opgezegd. Wij verzoeken u dus om alleen het nummer van de Rabobank te gebruiken. 
Wilt u dit ook (voor zover van toepassing) in uw administratie aanpassen. Hartelijk dank. 
 
Tot zover ons nieuws. Via de website kunt ons blijven volgen en foto’s bekijken. Wij zijn van plan dit jaar onze 
reguliere vakantie in oost-Macedonië door te brengen. Er is daar ook heel veel moois te zien en tijdens onze 
werkbezoeken komen we daar niet aan toe. We hopen dan ook op terugweg natuurlijk ook bij onze vrienden 
langs te gaan. Dit staat dus los van ons 27e hulptransport in oktober.  
 


