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Na de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië deed onze vriend dr. Arse Gošarevski een 
beroep op ons. Hij vroeg onze hulp omdat hij, inmiddels directeur van een kliniek voor 
hart- en longpatiënten, zonder medicijnen zat. We hebben toen Stichting Lucht voor Prespa 
opgericht en hebben in mei 1992 voor de 1e keer medicijnen naar Prespa gebracht.   
 
Toen we terugvlogen zeiden we tegen elkaar: dit was wel de 1e keer, maar niet de laatste. 
Maar we hadden niet kunnen vermoeden dat we tot nu toe 24 hulptransporten zouden 
maken (In 1995 hebben we twee hulptransporten gemaakt). Komend najaar hopen we voor 
de 25e keer naar Prespa af te reizen om hulp te brengen. 
 
Hulp in de vorm van medicijnen, want daar is nog steeds behoefte aan. We hebben 
inmiddels de lijst ontvangen waarop de medicijnen staan die het ziekenhuis voor komend 
jaar nodig heeft. We hebben deze lijst door gestuurd naar onze vaste leverancier Imres in 
Lelystad en zij hebben een offerte gemaakt.  
Hopelijk kunnen we ook deze 25e keer de medicijnen die op hun “verlanglijst” staan kopen.  
 
Hoewel het niet echt een feestelijk jubileum is, willen we het toch niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Naast de medicijnen heeft het ziekenhuis dringend behoefte aan bepaalde 
laboratoriumapparatuur, maar daar hebben we normaal geen budget voor, omdat de 
medicijnen altijd prioriteit hebben.  We willen daarom een speciaal evenement organiseren 
om extra geld te krijgen, zodat we deze apparatuur kunnen aanschaffen, maar dat zal om 
organisatorische redenen niet eerder dan in het najaar plaats vinden.   
 
Via lokale media zullen wij daar aandacht aanbesteden. Andere geïnteresseerden, die geen 
gebruik kunnen maken van de lokale media, nodigen we uit om een kijkje te nemen op onze 
website, waar we t.z.t. alle relevante informatie op zullen zetten. 
 
We zijn blij dat u onze Stichting een warm hart toedraagt en hopen dat we samen dit jaar 
tot een gedenkwaardig jubileum kunnen maken.  
 
 
 
Stichting Lucht voor Prespa zorgt voor medicijnen en kleine medische apparatuur voor hart- en longpatiënten voor een 
ziekenhuis in Oteševo in de landstreek Prespa in de republiek Macedonië. 
 
 


