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Wat later dan gebruikelijk zijn we vorige maand met ons 27e humanitaire hulptransport naar Macedonië 
geweest. Dinsdag 03 oktober rijden we ‘s middags naar Veenendaal en hebben bij zus Anneke en zwager 
Nico overnacht. De volgende morgen vroeg brengen ze ons naar vliegveld Eindhoven. Om 10.00 uur vliegen 
we met Wizzair naar Skopje, waar we om 12.30 uur landen. De chauffeur van het ziekenhuis Kole is 
aanwezig en brengt ons naar Resen, waar we hartelijk worden begroet door onze vriendin Dine. Het is prima 
weer (25°C) dus we gebruiken de lunch op het terras. Later worden we ook begroet door Žive, Bile en hun 
kinderen. Žive zal de komende 2 weken een belangrijke rol spelen, omdat hij kandidaat is voor burge-
meester van Resen. De volgende dag gaan we naar het dorp, doen wat boodschappen en bezoeken het 
partijbureau van Žive. Zoals altijd lopen we diverse bekenden tegen het lijf, want na 27 jaar kennen we al 
heel wat mensen. Bovendien was het dit jaar 50 jaar geleden dat Johanna met haar ouders voor de 1e keer 
in Macedonië kwam (we hebben dat in juli gevierd met een rondreis door oost-Macedonië en een etentje 
voor onze vrienden) en ook daardoor hebben we in de loop ter tijd veel vrienden gemaakt. ‘s Avonds gaan 
Kees met Žive op campagne naar 2 kleine plaatsjes aan de oostkant van het Prespameer: Grnčari en 
Asamati. Vrijdag geen bijzonderheden, maar we krijgen wel een verzoek van onze ambassadeur voor een 
lunchafspraak. Zaterdag 07-10 is de enige slechte dag gedurende ons verblijf: het regent 
en het is koud, (in Servië en bij Pletvar heeft het gesneeuwd), terwijl de overige dagen 
zonovergoten zijn met temperaturen tussen de 22 en de 29 °C. De volgende 2 dagen 
gaan we appels plukken, bij elkaar 155 kisten = ca. 3 ton. Dinsdag de 10e gaan we weer 
naar ons ziekenhuis. We begroeten nu de nieuwe directeur, Dr. Galapce Miskovska die 
we al kenden als arts. Er zijn nog geen medicijnen. Na informatie blijken ze al wel in 
Macedonië te zijn, maar ergens in opslag en omdat het morgen nationale feestdag is, zijn 
dan alle overheidsinstellingen vrij en kunnen de medicijnen niet worden ingeklaard. Dat 
gebeurt vrijdag. Donderdag gaan we eerst naar het huis van dr. Christo Tatarčev in 
Resen. Deze arts is medeoprichter geweest van de revolutionaire partij VMRO als opstand tegen de 
Ottomanen. We worden rondgeleid door een gids. Dan gaan we naar Jankovec, een kleine dorpje even ten 
noorden van Resen. We bezoeken een klein kerkje St. Nikola uit 1929 en genieten van het uitzicht. We 
drinken koffie bij Anita en rijden door naar St. Bogorodica. Dit complex bestaat uit 2 kerkjes (1 uit 1836 en 1 
uit 2004) en een aantal verblijven voor monniken. Als we daar weg rijden ontmoeten we dr. Milan, die 20 
jaar geleden in ons ziekenhuis werkte en nu een zeer bekende hartspecialist is, het weerzien is erg plezierig 

Vrijdag 13 oktober vroeg op. Om 08.30 uur melden we ons bij de douane in Bitola. 
We worden hartelijk begroet door Angel Mincevsko, onze contactpersoon. We 
moeten even wachten op de chauffeur van Boekestijn en krijgen ondertussen koffie, 
wat in al die 27 jaar nog nooit is gebeurd. Als Zulfi zich om 09.15 uur meldt kan de 
papierhandel worden afgehandeld en de inklaring beginnen. Omdat dat zoals altijd 
wel lang zal duren, gaan we ondertussen naar Bitola-centrum om de “ondergrondse” 
kerk van St. Dimitri uit 1830 te bekijken. Deze qua interieur wat donkere kerk ligt 
deels onder de normale oppervlakte en is de moeite zeker waard. Dan krijgen we tot 
onze verbazing een telefoontje van Zulfi dat alle douane papieren geregeld zijn en 
dat hij al onderweg is naar Resen! Na de lunch rijden we door naar Oteševo waar 
we om ca. 13.30 uur alle medicijnen in de apotheek van het ziekenhuis kunnen 
afleveren: missie volbracht !!!!   

 
 
 



 
 
 
 
Aan het eind van de dag gaan we naar “Humana Prespa”, een instelling voor mensen met een beperking. 
Vorig jaar hebben we kennis met hen gemaakt, ze hebben ons toen onze steun gevraagd op een breed 
vlak. We hebben 16 houten legpuzzels met diverse thema’s meegenomen. Ze waren hier erg blij mee, 
omdat dat zowel educatief als voor de motoriek heel goed is. We hebben ook een geldbedrag, dat door een 
aantal donateurs en door onszelf speciaal voor hen was bestemd, gegeven. Later op de avond brengt de 
minister van  Arbeid en Sociale Zaken Mila Carevska hier ook een bezoek. Wij maken kennis met haar en 
met dr. Venko Filipče, de medisch adviseur voor de premier. We zijn blij dat we hiervoor een bindende factor 
kunnen zijn. 
Vandaag is het 15 oktober: verkiezingsdag. Om ca. 10.00 uur gaan we met onze vrienden naar het 
stembureau, waar zij hun stem uitbrengen en nu maar wachten tot de stembureaus sluiten (19.00 uur), de 
stemmen kunnen worden geteld en we weten of Žive gekozen is. ’s Avonds om 20.00 uur 
gaan we weer naar het partijbureau waar het krioelt van de mensen en de uitslagen van 
de ca. 60 stembureaus binnen druppelen. Alles wordt door 3 man met potlood en papier 
bijgehouden en al snel blijkt dat Žive uitloopt op z’n rivaal. Om half 11 is het zeker: Žive 
heeft met 55% gewonnen en is de nieuwe burgemeester van Resen !! Dan gaan ca. 50 
auto’s al toeterend en met vlaggen zwaaiend door het dorp gevolgd door een gigantisch 
feest met muziek en dans op het dorpsplein waar Žive z’n aanhang toespreekt. Naar 
schatting 3.000 mensen vieren de overwinning. De volgende dag zijn de felicita-
tietelefoontjes niet te tellen. Dit was een bijzondere ervaring om mee te mogen maken.  
Maandag maken we een trip naar 2 kloosters. Eerst bezoeken we het vrouwenklooster St. Georgi (1835) in 
Rajcaci waar 12 nonnen verblijven, die naast de dagelijkse werkzaamheden ook prachtige bisschopsmijters 
maken, ze doen hier ong. 2 tot 3 weken over. Daarna rijden we door naar het mannenklooster St. Jovan 
Bigorski In Debar. Hier wonen 28 monniken. Het origineel is gebouwd in 1020 maar in de 16e eeuw door de 
Ottomanen grotendeels vernietigd. In 1743 herbouwd, maar in 2009 weer door brand verwoest. Gelukkig is 
de kerk zelf toen gespaard gebleven. Het houtsnijwerk van de iconostase bestaat uit opengesneden pilaren 
uit 1 boom. Verder veel houtsnijwerk met bijbelse voorstellingen en kleurrijke iconen. Eén van de monniken 
geeft een duidelijke uitleg over het complex en de kerk. 
We schrijven een brief aan de huidige burgemeester om hem te bedanken voor alle goede contacten die we 
de afgelopen jaren met hem hadden; hij stelt dat zeer op prijs. We nemen afscheid van het personeel van 
het ziekenhuis en drinken bij de directeur thuis nog een kopje koffie en gaan dan koffers pakken.  
Donderdag morgen om 08.00 uur nemen we hartroerend afscheid van Dine en dan brengen Kole en Žive 
ons naar Skopje. We maken een tussenstop in Bitola omdat Žive een pak heeft laten maken voor z’n 
inauguratie en hij moet even passen. Om 12.00 uur melden we ons bij de 
Nederlandse ambassade in Skopje en worden hartelijk welkom geheten door 
ambassadeur Wouter Plomp en zijn politiek adviseur Verica Andreevska. We 
lopen naar een restaurant om de hoek en gebruiken de lunch en bespreken de 
activiteiten van onze Stichting en de politieke situatie in Macedonië. Het is een 
hartverwarmende ontmoeting met een zeer betrokken ambassadeur, zowel wat 
betreft “Stichting Lucht voor Prespa” als ook het ziekenhuis en de regio Prespa. 
We gaan nog even winkelen in Skopje. Daarna brengen Kole en Žive ons naar 
ons hotel vlak bij de luchthaven waar we de nacht doorbrengen en nemen daar afscheid van elkaar. De 
volgende morgen haalt een taxi ons om 04.30 uur op en brengt ons naar het vliegveld. Na de gebruikelijke 
incheck- en veiligheidscontroles vertrekken we precies om 06.00 uur naar Eindhoven. Daar wachten  
Anneke en Nico ons weer op en gaan we naar huis. Ons 27e hulptransport zit er weer op en is naar 
verwachting volbracht.  
 
Dank aan u als donateur en Imres, HaVeP en Boekestijn voor levering c.q. vervoer van de 
medicijnen.  
 
We hopen dat door de politieke verandering de situatie in Macedonië tot verbetering zal leiden en 
mogelijkerwijs ook ons ziekenhuis ten goede komt, zodat de renovatieplannen, die al 4 jaar beloofd zijn, 
eindelijk gerealiseerd zullen worden. Maar voorlopig zal onze hulp nog nodig blijven. 


