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Na een jaar van voorbereiding plannen we onze reis naar Macedonië. Maar eerst zijn we naar Den 
Haag gewest. Op 08 september geeft de Macedonische ambassadeur een receptie t.g.v. het feit dat 
Macedonië 20 jaar onafhankelijk is.  
 
We hebben: 
� begin dit jaar onze gebruikelijke Nieuwsbrief gestuurd naar onze vaste donateurs, 
� op de vrijmarkt gestaan met Koninginnedag, 
We ontvingen  
� kerkcollectes en  
� een gift van een paar echtparen uit Bedum, die 40 jaar waren getrouwd, 
� Ook diverse bedrijven sponsorden ons. 
We ontvangen een lijst van dr. Antina Toskovska (hoofd van de apotheek), waarop staat welke 
medicijnen ze nodig heeft, zodat ze weer een jaar vooruit kunnen. 
We laten een offerte maken bij Imres, de groothandel waar we jaarlijks onze medicijnen bestellen en 
plaatsen de order tot levering. 
We nemen contact op met HaVeP in Goirle. Dit bedrijf maakt bedrijfskleding. Daarvoor rijdt er 
wekelijks een vrachtwagen tussen Nederland en Macedonië, want de werkelijke fabricage vindt plaats 
in een atelier in Stenje, een plaatsje aan de zuidkant van het Prespameer, ca. 5 km verwijderd van 
ons ziekenhuis. We zijn zeer blij te vernemen dat zij ook dit jaar onze medicijnen (gratis !!!) mee 
willen nemen met één van de transporten.  
We reserveren een ticket bij Corendon. Deze van oorsprong Turkse vliegtuigmaatschappij vliegt in de 
zomermaanden 2x per week van Amsterdam naar Ohrid. Het regionale vliegveld van Ohrid ligt ca. 45 
km bij ons ziekenhuis vandaan en deze bestemming is dus voor ons veel aantrekkelijker dan Skopje, 
dat 2,5 uur rijden is naar het ziekenhuis. 
We maken definitieve afspraken met Imres en HaVeP: de medicijnen zullen eind september worden 
geleverd in Goirle en HaVeP zal ze in de 1e week van oktober meenemen naar Macedonië. 
Vrijdagmorgen 30-09 stappen we in de auto en rijden naar Schiphol. We parkeren de auto en de 
shuttlebus brengt ons naar de vertrekhal. Na de gebruikelijke instap- en controlehandelingen stappen 
we in de gereedstaande Boeing 737-800 en precies om 13.00 uur vertrekken we richting Ohrid, waar 
we na een prima vlucht om 15.35 uur landen. Onze vriend Žive is daar om ons op te halen en rond 
17.00 uur zijn we in Resen waar we onze vriendin Dine hartelijk begroeten.  
Zaterdag gaan we naar de markt om inkopen te doen. Naast de gebruikelijke boodschappen kopen 
we ingrediënten in om Ajvar te maken, een mengsel van voornamelijk paprika, aubergines en 
plantaardige olie.  Het is erg druk op de markt, omdat veel mensen dit streekgebonden product in 
deze periode maken.  
Zondag is het prachtig weer. Žive maakt de BBQ aan en we genieten volop. 
Maandag moeten we aan het werk: de Ajvar moet worden gemaakt: ca. 50 kg. paprika en 10 kg. 
aubergines worden op een met hout gestookt kacheltje gebrand en ontdaan van hun vel. Vervolgens 
met een soort gehaktmolen tot moes gemalen en in een grote platte pan gedaan op datzelfde 
houtkacheltje gezet. Onder toevoeging van 3 liter olie en zout moet je 3 à 4 uur met een grote houten 
spatel roeren (omdat een houtkacheltje niet getemperd kan worden) om een homogeen mengsel te 
krijgen. Dat wordt in voorverwarmde potten gedaan en als wintervoorraad bewaard.  
 
 
 



Dinsdag gaan we naar ons ziekenhuis. Net als alle jaren worden we hartelijk begroet door de 
medewerkers. We praten bij en vertellen details over het a.s. medicijnen transport. Vervolgens gaan 
we naar Stenje, naar de fabriek van HaVeP om daar afspraken te maken over de invoer, de douane 
perikelen en het transport van de medicijnen naar Oteševo. Tot slot gaan we eten in restaurant Riva 
aan het Prespameer. 
Woensdag gaan we naar Ohrid. We hebben afgesproken met vrienden uit Holland die op vakantie 
zijn in Macedonië (leuk om elkaar daar te ontmoeten). Vervolgens gaan we naar de winkel waar we 
ieder jaar de sieraden inkopen voor verkoop voor de Stichting. Daarna rijden langs het Ohridmeer 
naar Gradište. Bij dit plaatsje is een museum met vondsten van 1200 tot 700 v. Chr. en is een 
paaldorp uit de prehistorie nagebouwd. Nadat we gegeten hebben in restaurant Terasa Sirena in 
Trpjeca (een werkelijk paradijselijke omgeving pal aan de rand van het Ohridmeer) rijden we via de 
Galičica terug naar Resen; we hebben een fantastische dag gehad.  
Donderdag en vrijdag plukken we appels. Het is erg mooi weer, dus daar genieten we van en kunnen 
al plukkend ook onze vrienden helpen. 
Zaterdag en zondag is het wat minder weer; een beetje regen en grauw. Zaterdag doen we inkopen 
op de markt en zondag gebruiken we om wat bezoekjes bij vrienden af te leggen. 
Maandag 10 oktober gaan we naar Skopje. We hadden gepland om dit bezoek te combineren met 
het afhandelen van de douaneformaliteiten bij de douane in Štip. 
Maar we krijgen telefonisch bericht dat we niet naar de douane hoeven omdat de importvergunning 
van het Ministerie voor de douane in Štip voldoende is. Deze papieren kunnen worden gescand en 
gemaild en de originelen, die in het bezit zijn van het ziekenhuis, kunnen per post worden 
nagezonden. Voor de eerste keer worden de medicijnen dus ZONDER problemen geïmporteerd; we 
weten niet wat ons overkomt !! 
Samen met Žive en Dine bekijken we eerst het centrum. Er is daar een standbeeld van Alexander de 
Grote opgericht van 27 mtr. hoog. Verder zijn er nog een aantal beelden en een triomfboog gebouwd. 
Omdat deze beelden nog al wat geld gekost hebben, zijn de meningen over het nut nogal verdeeld, 
ook binnen de Macedonische bevolking, maar de regering vond het nodig voor de geschiedenis van 
het land. We lopen door en zien het standbeeld en de gedachteniskerk van Moeder Teresa. Ze is 
geboren in Skopje uit Albanese ouders.  
Om 16.00 uur hebben we een afspraak bij de Nederlandse ambassade. Sinds 01-08 is er een nieuwe 
ambassadrice mv. Marriët Schuurman. We hebben een zeer geanimeerd gesprek en vertellen haar 
over onze Stichting en de ervaringen met de Macedonische overheid en douane.  
Na hartelijk afscheid genomen te hebben, bezoeken we nog de Sv. Kliment kerk en rijden vervolgens 
terug naar Resen (2,5 uur). 
Dinsdag 11 oktober is voor de Macedoniërs een vrije dag. Op 11 oktober 1941 begonnen rebellen in 
Macedonië de Nationale Bevrijdingsoorlog tegen Duitsland. De partizanen verzetten zich tegen de 
Duitse overheersing, totdat eind 1944 de staat Joegoslavië hersteld werd.  
Vandaag komt de vrachtwagen uit Nederland met de medicijnen in Macedonië aan. Rond 12.00 uur 
arriveert de auto bij het ziekenhuis en kunnen de 34 dozen met medicijnen worden overhandigd aan 
Antina. Ondanks de vrije dag was ze graag bereid naar het ziekenhuis te komen om de medicijnen in 
ontvangst te nemen. Ze is heel blij dat ze weer voor een jaar voorraad heeft.  
Woensdag en donderdagmorgen plukken we de laatste appels. Met gemiddeld 7 personen plukken 
we 614 kisten van 25 kg vol = ruim 15 ton.  
’s Middags brengen we een bezoek aan kennissen, doen wat boodschappen en zitten in de zon. 
Vrijdag is de laatste dag. Rond 11.00 uur gaan we naar Oteševo en nemen afscheid van het 
personeel van het ziekenhuis. Na de lunch gaan we nog even op het kerkhof kijken bij het graf van 
Arse. Dan wordt het koffers pakken en afscheid nemen; altijd een emotioneel gebeuren. We zijn 2 
weken geweest, maar het is net of het 2 dagen waren. Žive brengt ons naar het vliegveld van Ohrid. 
Om 21.35 uur kiest de Boeing 737-800 van Corendon het luchtruim en  landt om 00.30 uur veilig op 
de luchthaven Schiphol. Nadat de pendelbus ons naar onze auto heeft gebracht rijden we naar huis 
en zijn om 04.00 uur weer in Bedum. 
Ons 21e humanitaire transport zit er weer op.  
We beraden ons  over de activiteiten voor het volgend jaar en zullen zien wat dat ons weer brengt. 
 

Nogmaals: hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Door uw gift krijgen zij letterlijk weer lucht. 

 
Stichting Lucht voor Prespa zorgt voor medicijnen en kleine medische apparatuur voor hart- en 
longpatiënten van een ziekenhuis in Oteševo in de landstreek Prespa in de republiek Macedonië 


