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Zoals U weet konden we dit jaar zelf niet naar Noord-Macedonië gaan, maar hebben we ons wel 
ingespannen om het 29e hulptransport daarheen te krijgen. We hadden de nodige moeite om de 
benodigde papieren op tijd rond te krijgen, maar het is gelukt. Dus …. dit jaar geen reisverslag van ons, 
maar wel onderstaand interview met de directie van ons ziekenhuis dat op 28 oktober 2020, dezelfde 
dag dat de medicijnen zijn aangekomen, is geplaatst in Apla, één van de kranten in Noord-Macedonië.   
Het is een belangrijk bericht voor ons, maar ook voor al onze donateurs, die dit 29e hulptransport weer 
mogelijk hebben gemaakt.   
 
Onze Nederlandse vrienden schonken opnieuw voor 10.000 euro aan medicijnen aan ons 
ziekenhuis in Oteševo. 
 
“De Nederlandse Stichting Lucht voor Prespa schenkt medicijnen aan speciaal ziekenhuis in Oteševo, 
waar patiënten worden gediagnosticeerd met luchtweg- en allergische aandoeningen. Een donatie van 
medicijnen ter waarde van ongeveer 10.000 euro die bestaat uit antibiotica, bronchodilatoren, 
sprayinhalatoren, cortisonpreparaten en andere geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling 
van onze longpatiënten in ons gespecialiseerde ziekenhuis in Oteševo. De donatie komt van de in 
Nederland gevestigde Stichting Lucht voor Prespa en onze donateurs Kees en Johanna Baars. Vandaag 
hebben we de 29e donatie (hulptransport) ontvangen uit Nederland.  

Voor onze instelling is deze donatie zeer noodzakelijk in deze moeilijke pandemische 
omstandigheden, vooral voor onze patiënten. Hoewel ze het dit jaar niet persoonlijk 
bij ons konden brengen, hebben ze zich toch ingespannen om het transport op tijd bij 
ons te laten aankomen. Namens al het personeel en al de patiënten van ons 
ziekenhuis willen we hen hartelijk danken voor hun geweldige werk en hun 
menselijkheid. We zijn gezegend om zulke vrienden te hebben die elk jaar aan ons 
denken en ons niet vergeten. We hopen dat ze volgend jaar hier zullen zijn en dat we 
samen hun 30e jubileum van de Stichting Lucht voor Prespa kunnen vieren”. Zegt 
Biljana Gošarevska woordvoerster van het gespecialiseerde ziekenhuis in Oteševo.  

 
Tot zover het interview. Onze dank gaat uit naar Imres in Lelystad voor het leveren van de medicijnen en 
naar HaVeP in Goirle die wederom het transport heeft verzorgd. We maken ons op voor het 30e hulp-
transport en hopen dat corona ons toestaat omdat weer fysiek mee te maken. 

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt een gift overmaken op bovenstaand 
bankrekeningnummer. Ook kunt u bij ons thuis Macedonische sieraden 
en/of Macedonische wijn kopen. Ook kunt u bij ons een Macedonische 
maaltijd gebruiken voor 2 personen (totaal € 65,00 inclusief wijn). 

Zij rekenen op ons, mogen wij op u rekenen ?                   Blagodaram (= Hartelijk bedankt).  
 


