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“Het jaarlijks brengen van medicijnen voor een hart- en longkliniek in Macedonië”. Dit is de slogan die we al 27 jaar 
handteren voor de Stichting voor ons ziekenhuis. Maar als je zelf van het ene op het andere moment in de medische 
molen van onderzoeken bij hart- en longartsen terecht komt, komt het wel heel dicht bij. Sinds eind november vorig 
jaar is Kees getroffen door een acute longontsteking waar hij antibiotica voor heeft gekregen. Daarnaast heeft hij 
klachten van benauwdheid en oververmoeidheid en is sinds die tijd voor onderzoeken bij alle specialisten van het 
UMCG: internist, longarts, kno-arts, cardioloog etc. Na 4,5 maand van onzekerheid, die een enorme inpakt op ons heeft 
gehad, weten we sinds kort wat er aan de hand is: 2 lekjes bij een hartklep en bij inspanning een torenhoge bloeddruk 
waarvoor hij medicijnen heeft gekregen en men hoopt dat daardoor de bloeddruk zakt en de hartklep ook beter gaat 
afsluiten. Daarnaast, omdat hij ook 12 van de 24 uur slaapt, is gebleken dat hij een ernstig slaapapneu heeft. Daarvoor 
heeft hij nu een beademingsapparaat met een mond/neuskap gekregen. We hopen dat we nu op de weg van herstel 
zijn, al zal dat wel de nodige tijd en geduld kosten. Door alle stress, onzekerheid en overbelasting kreeg Johanna ook 
hartklachten, waarvoor ze in het ziekenhuis is gecontroleerd, maar gelukkig was er niets ernstigs aan de hand.  
 
Maar onze patiënten in Prespa rekenen wel weer op ons, dus willen we u via deze Nieuwsbrief toch op de hoogte 
brengen van onze plannen en activiteiten, die door bovenstaande erg in het slop zijn geraakt en waardoor we de 
nodige inkomsten hebben gemist.  
De politieke situatie in Macedonië heeft zich ons inziens ten goede gekeerd: 
 een nieuwe premier dr. Zoran Zaev, 
 een nieuwe minister van buitenlandse zaken dr. Nikola Dimitrov; hij was vroeger ambassadeur van Macedonië in 

Den Haag en we hebben hem toen een aantal keren ontmoet, 
 een nieuwe minister van gezondheid dr. Venko Filipce, 
 een nieuwe burgemeester in Resen, onze thuis basis, dr. Žive Gošarevski (ja, inderdaad de zoon van ..) en 
 een nieuwe directeur van ons ziekenhuis dr.  Galapce Miskovska. 
Allemaal positief ingestelde jonge mensen die het hart op de goede plaats hebben voor hun land. 
 
Enige weken geleden ontvingen we het bericht dat de regering akkoord heeft gegeven voor de plannen voor renovatie 
van het ziekenhuis. Als alles goed gaat, zal eindelijk na jaren van beloften en plannen, begonnen worden met het 
aanpassen van dit voormalige hotel tot een waardiger centrum voor gezondheidszorg.  
 
 
Geplande activiteiten voor 2018: 
 Bovenstaande gezondheidsproblemen in ogenschouw genomen, is het nog te 

vroeg om ons op Koningsdag op de vrijmarkt te presenteren, wel  kunt u bij ons 
thuis altijd terecht voor wijn, sieraden en kaarten. 
 
 

 Er staat een presentatie gepland voor The Odd Fellows Schalmei Rebekkah Loge in Hoogeveen. 
 Dinsdag 19 juni hopen we met een stand aanwezig te zijn tijdens de 35e omloop van Bedum, 
 Zaterdag 22 september is er weer “Mooi Bedum”, ook dan hopen we ons te melden.  
 
We hopen dat u ons financieel wilt steunen door een aftrekbare gift over te maken, zodat we begin oktober ons 28e 
hulptransport kunnen realiseren.  
 


