
 
Zoals u van ons gewend bent sturen wij u rond het eerste kwartaal van een nieuw 
jaar de Nieuwsbrief van onze Stichting. Eind dit jaar hopen we voor de 24e keer een 
humanitaire reis naar Prespa in Macedonië te maken, Eind vorig jaar hebben we op 
kerstmarkten gestaan en zodoende hebben we al een klein startkapitaal, maar u zult 
begrijpen dat we dit bedrag graag zien groeien.  
Als opsteker werden we tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
verrast door het bestuur van het CDA die ons, in het kader van complimentendag 
voor alles wat we doen voor onze Stichting, een notenkoek kwam overhandigen.  
 
Door middel van deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de 
activiteiten die we gepland hebben voor dit jaar. Hoewel veel informatie op onze 
website staat, zijn er toch veel donateurs die het op prijsstellen deze Nieuwsbrief op 
papier te ontvangen.  
 

Activiteiten voor 2014. 
 

De eerste koningsdag 26 april hopen we met 
Macedonische wijn, - sieraden en andere spullen 
op de vrijmarkt te staan in Bedum. U kunt dan 
een aankoop doen ten gunste van onze Stichting. 
 
 
Ook hebben we ons aangemeld om met een 
stand aanwezig te zijn tijdens de wielerronde op 
17 juni. 
 

 
Het zelfde geldt voor “Mooi Bedum”. Op 20 
september staan we met een stand op deze 
manifestatie en hopen dan op net zoveel klandizie 
als 2 jaar geleden. 
 
 
 
 
Van Antina Toskovska (hoofd apotheek van ons ziekenhuis) ontvingen we deze 
week de lijst met medicijnen, die ze voor het komend jaar nodig heeft. Met uw 
financiële hulp hopen we deze medicijnen te kunnen kopen, zodat ze weer een jaar 
verder kunnen. 
 
“Voor verdere activiteiten en nieuwsfeiten verwijzen we u graag naar onze Website: 
www.luchtvoorprespa.nl. Deze website hebben we in 2013 moeten maken in 
opdracht van de belastingsdienst, zodat we onze ANBI status zouden behouden. 
 
Ook vragen we graag uw aandacht voor de gewijzigde bankrekeningnummers: zie 
boven aan deze brief.  
 
Hartelijk dank voor uw aandacht en financiële steun. 


