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Na een jaar van voorbereiding plannen we onze 22e humanitaire reis naar Macedonië. We hebben: 
� begin dit jaar de jaarlijkse Nieuwsbrief (gratis !! gedrukt door Scholmadruk uit Bedum) gestuurd 

naar onze donateurs,  
� een presentatie verzorgd in de Maranathakerk in Bedum en in verzorgingstehuis  
      Asinghahof in Ulrum, 
� op de vrijmarkt gestaan met Koninginnedag, 
� op de markt gestaan tijdens de manifestatie “Mooi Bedum”, 

Op beide markten verkochten we o.a. Macedonische wijn en Macedonische sieraden, 
� kerkcollectes ontvangen, 
� een nieuw bord gemaakt voor aan de gevel van ons huis. De oude was na 18 jaar versleten. 

De plank ontvingen we (gratis !!) van houthandel Harkema. 
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 in Lelystad, de groothandel waar we jaarlijks onze medicijnen bestellen en plaatsen de order tot 
levering. Ook bestellen we een aantal gevraagde pipetten voor het laboratorium. 
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 de vliegtickets bij Corendon. Deze 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 verwijderd ligt van het ziekenhuis. 
We maken definitieve afspraken met Imres en HaVeP. Alle douanepapieren zijn geregeld en vrijdag 
05 oktober gaan we met onze vrienden Heine en Ettie Duursma en een (gratis !!) door ODN 
beschikbaar gestelde aanhangwagen naar Imres en halen daar de bestelde medicijnen op. We rijden 
door naar HaVeP en leveren daar de medicijnen af: 31 dozen met totaal 309 kg. HaVeP zal ze 11 
oktober meenemen naar Macedonië.  
Maandagavond 08-10 gaan we met de laatste trein vanuit Bedum naar Schiphol.  
Dinsdag 09-10 stappen we om 07.00 uur in de gereedstaande Boeing 737-800 en om 07.30 uur 
vertrekken we richting Ohrid, waar we na een prima vlucht om 10.00 uur landen. Žive is daar om ons 
op te halen. Om 11.00 uur zijn we in Resen waar we onze vriendin Dine hartelijk begroeten.  
Woensdag 10-10 gaan we naar ons ziekenhuis. We worden hartelijk begroet door 
diverse personeelsleden en geven Antina de gevraagde pipetten.                 >>>>> 
Verder praten we bij met de directie van het ziekenhuis over onze activiteiten, de 
politieke en economische situatie van Macedonië en het ziekenhuis. 
Donderdag 11-10. Vandaag gaan we naar Ohrid. Samen met chauffeur Zoran, 
Dine en Žive gaan we naar hotel Metropol. Daar verblijven zus Anneke en zwager 
Nico, die een week in Macedonië op vakantie zijn.  We bezoeken Vevćani (een 
natuurpark), drinken wat en rijden door naar Kališta (voorbij Struga).  
 
 
 



We bezoeken een eeuwen oud, in de rots uitgehouwen kerkje en gebruiken de lunch bij restaurant 
Sv. Nicola. We sluiten deze prachtige dag af met koffie op een terras aan het Ohrid meer.  
Vrijdag 12-10 en zaterdag 13-10 plukken we appels. Prespa is de Betuwe van Macedonië. Onderweg 
naar de boomgaard zien we op diverse plaatsen dagloners staan, die hopen dat iemand ze voor een 
dag huurt tegen een dagloon van omgerekend ≈ € 12,50.  
Zondag 14-10 bezoeken we wat familieleden en vrienden in Resen. 
Maandag 15-10 gaan we naar de douane in Bitola en overhandigen de officiële importpapieren.  
Dinsdag 16-10 gaan we weer naar Bitola. Het regent een groot deel van de dag. De auto met 
medicijnen is aangekomen. De douane verbreekt de zegels en controleert steekproefsgewijs de 
inhoud van de dozen aan de hand van de paklijsten. Als dit blijkt te kloppen, mag de auto het 
douaneterrein verlaten en worden de medicijnen  afgeleverd in het ziekenhuis.  
Woensdag 17-10 gaan we weer naar het ziekenhuis in Oteševo. 
Antina is druk bezig de dozen uit te pakken, alle medicijnen te 
rubriceren, in te schrijven en op te ruimen in de apotheek. Ze heeft het 
druk, maar is erg blij met de nieuwe voorraad. Ze heeft zelfs die 
ochtend al een medicijn aan een patiënt gegeven, dat ze niet meer op 
voorraad had. We gebruiken de lunch in restaurant Riva in Stenje en 
bezoeken onder de bezielende leiding van Sotirka (82 jaar.!) het 
kerkje Kyril en Methodi uit 1911. 
Donderdag 18-10. Vandaag is het 3 jaar gelden dat Dine haar broer Ilce overleed en daarom is er 
een herdenkingsdienst op het kerkhof. We worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
’s Middags bezoeken we de fruitconcentraat fabriek Vita Res van Ljupco Stojcevski. In deze fabriek 
(ISO 9001 en HACCP gecertificeerd) wordt van valappels concentraat gemaakt, dat o.a. naar 
Duitsland en Oostenrijk wordt geëxporteerd. 
Vrijdag 19-10. We gaan naar Skopje. Kole, de chauffuer van het ziekenhuis haalt ons om 08.00 uur 
op en om 10.30 uur zijn we in Skopje. We drinken een kopje koffie en vervolgens bezoeken we het 
Holocaust museum en het museum over de bevrijding van Macedonië van de Ottomanen begin 
vorige eeuw. Om 15.00 uur hebben we een ontmoeting met onze ambassadrice Marriët Schuurman. 
Tijdens een aangenaam gesprek praten we bij over onze activiteiten en de problematische 
regelgeving van de Macedonische overheid.  
Zaterdag 20-10 gaan we naar Ohrid. We kopen sieraden in voor de verkoop t.b.v. onze Stichting en 
bezoeken een tentoonstelling over A. den Doolaard, de Nederlandse schrijver, die rond 1930 
werkzaam was in Prespa en indirect aanleiding was voor onze kennismaking met Macedonië. 
Zondagmorgen 21-10 om 08.00 uur gaan we naar de Macedonisch Orthodoxe kerk Kyril en 
Methodi in Resen. Tijdens de tentoonstelling “Ongekende Schoonheid uit Macedonië” in 
Utrecht heeft Johanna een icoon geschilderd en dat wordt nu ingezegend door pater Sotir. 
Maandagmorgen 22-10 hebben we een ontmoeting met burgemeester Michail Volkanovski. 
Hij begroet ons hartelijk en bedankt ons voor de meerjarige hulp aan het ziekenhuis in 
Oteševo. We geven een interview aan Naume Tašovski, dat met foto in de november editie 
van “Prespanski Aber” (een regionale krant) komt te staan. We bezoeken ook nog het 
gezondheidscentrum in Resen. We praten met de directeur dr. Tracje Nicevski. Vorig jaar 
hebben we het centrum ook een grote doos met medicijnen en hulpmiddelen gegeven, waar 
ze erg blij mee waren. Dan koffers pakken, want morgen moeten we weer naar huis. Er 
komen nog diverse vrienden afscheid nemen. 

Dinsdag 23-10. Afscheid nemen van Dine; 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 12.00 uur 
kiest de Boeing 737-800 van Corendon het luchtruim en  landt om 
14.30 uur veilig op Schiphol. We gaan met de trein verder en om 
18.00 uur zijn we – moe, maar voldaan - weer in Bedum. 
Ons 22e humanitaire transport zit er weer op. De patiënten hebben 
weer medicijnen.  

 
Dank zij uw hulp kunnen ze weer een jaar verder. 

 
Wij maken ons op voor ons 23e hulptransport in 2013. 

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


