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Het is al weer mei 2016 en langzamerhand maken we ons op voor ons volgende hulptransport naar 
Macedonië. Vorig jaar was het een jubileum: de voltooiing van het 25e hulptransport. Toen we na ons 1e 
hulptransport terugvlogen naar Nederland zeiden we tegen elkaar: “Dit was wel het eerste, maar niet het 
laatste hulptransport”! Maar dat we nu voor de 26e keer zouden gaan hadden we niet kunnen bedenken. 
Maar onze hulp is nog steeds nodig. De niet aflatende vluchtelingenstroom van Griekenland via 
Macedonië naar Servië heeft een enorme wissel getrokken op het land. De toch al zwakke economie 
kreeg weer een knauw en daarom is onze hulp ook dit jaar weer van groot belang. 

We hebben de directie van ons ziekenhuis gevraagd een lijst te sturen met de medicijnen die ze voor 
komend jaar nodig denken te hebben. We sturen deze lijst door naar onze vaste 
leverancier Imres in Lelystad. Zij  maken een offerte en afhankelijk van ons budget kunnen 
we dan de medicijnen kopen. Omdat we officieel Stichting zijn, hoeven we geen BTW te 
betalen  en omdat we officieel ANBI erkend zijn, kunt u uw gift aftrekken van de belasting.  

                                                                                        
We schreven dat we vorig jaar een jubileum hadden. De 
directie van ons ziekenhuis had daarvoor een lopend 
buffet georganiseerd, waar, naast het voltallige 
personeel, ook de burgemeester van Resen en de lokale 
TV aanwezig waren. Op die manier wilden ze hun 
dankbaarheid tonen voor de jarenlange hulp en trouw. Na 
afloop gingen we met z’n allen op de foto.  

 

Maar nu de voorbereiding voor het a.s. hulptransport. Door de kou en de regen hebben we dit jaar niet 
met een stand op de vrijmarkt gestaan t.g.v. Koningsdag. Maar er zijn nog 2 mogelijkheden om via een 
verkoopstand Macedonische waren en dergelijke aan de man te brengen en zo geld in te zamelen:  

21 juni is de jaarlijkse “Wielerronde” in Bedum en 17 september de culturele manifestatie “Mooi 
Bedum”. Hier hopen we ons wel te presenteren.  

Zoals u misschien wel weet, verkeert ons ziekenhuis in niet al te beste staat, maar ze roeien met de 
riemen die ze hebben. Na jarenlang aandacht vragen voor de problematiek bij diverse ministeries is er 
eindelijk bericht dat de gebouwen gerenoveerd zullen worden en is het nu wachten op het startsein 
(absoluut geen overbodige luxe!). 

Omdat we donateurs door het hele land hebben, sturen we u onze jaarlijkse Nieuwsbrief en verzoeken 
wij u onze Stichting financieel te steunen door een gift over te maken op één van bovenstaande 
rekeningnummers.  

We hopen dat u ons wilt helpen en danken u bij voorbaat. 

 


