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We willen u informeren over de stand van zaken betreffende onze Stichting. 

Met pijn in ons hart hebben we ons jaarlijks hulptransport naar Prespa afgelopen jaar niet kunnen 
maken. De reden is dat wij allebei met hartproblemen werden geconfronteerd. Kees 
blijkt, na 10 maanden van intensief onderzoek een aangeboren verkeerde aortaklep te 
hebben die nu is gaan lekken. Daardoor kan zijn hart maar 80 % energie leveren. Een 
operatie zou nu te gevaarlijk zijn – misschien over 3 à 4 jaar. Daarom wordt met behulp 
van medicijnen zijn bloeddruk laag gehouden, zodat het hart minder belast wordt.  

Op 2 juli vorig jaar kreeg Johanna een acuut hartinfarct en werd met spoed naar het UMCG gebracht, 
waar ze 2 stents heeft gekregen in één van de kransslagaders. Ook zij krijgt diverse medicijnen zoals 
bloeddruk- en hartslagverlagers en tegen hartritme stoornissen. Hoe toepasselijk kan het zijn met 
betrekking tot de activiteiten voor ons ziekenhuis:  “Een kliniek voor hart- een longziekten”.  

Met in acht name van de signalen van ons lichaam krabbelen we weer langzaam op en zijn we van plan 
om medio april naar Macedonië te gaan. Want doordat we vorig jaar geen medicijnen hebben kunnen 
brengen, zit het ziekenhuis met een tekort.    

Misschien heeft u gehoord / gelezen dat de Macedonische en de Griekse regering overeenstemming 
hebben bereikt over de naamswijziging van ons 2e vaderland: de naam zal worden gewijzigd in: 
Republiek Noord-Macedonië. Eindelijk na 28 jaar een oplossing, nadat ze al die jaren geboycot 
werden door Griekenland. Nu kan op termijn het lidmaatschap van de EU en de NAVO worden 
aangevraagd. De voorzitters van deze beide organisaties hebben inmiddels positief gereageerd. 
Hopelijk komt er ook een positieve wending in hun economische situatie (en die van ons ziekenhuis). 

We hebben onze website: www.luchtvoorprespa.nl aangepast door o.a. een melding te maken over de 
ingevoerde privacywet en ook het financieel jaarverslag over 2018 staat vermeld.  

Onder “Foto’s” hebben we foto’s toegevoegd, zodat u ook daar een indruk kunt krijgen van onze activi-
teiten, waaronder een zelf bereid Macedonisch 4-gangen diner bij ons thuis voor 2 personen voor de 
prijs van € 65,00 incl. wijn. 

In het “Dagblad van het Noorden” van enige weken geleden stond een artikel over 
Macedonië als vakantieland. Er stond ook in dat, naast de prachtige natuur en het heerlijke 
– goedkope – eten zeker de heerlijke Macedonische wijn moest worden geproefd. En met 
name deze wijn hebben wij op voorraad en kunt u bij ons kopen t.b.v. onze Stichting.  

 
We hopen dat u door het lezen van deze Nieuwsbrief onze Stichting – en daardoor de 
patiënten – wilt steunen door een gift over te maken op bovenvermelde bankrekening.  
Vast bedankt voor uw bijdrage. 
 


