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In ons alternatieve Reisverslag van november 2020 stond het verslag van ons 29e hulptransport en hoe onze hulp 
wordt gewaardeerd en noodzakelijk is in Prespa. Indien u het nog eens na wilt lezen kunt het verslag vinden op 
onze website onder het item “Informatie”. Daar staat ook het financieel jaarverslag over 2020. 
 
Verder moeten we u meedelen, dat op 91-jarig leeftijd is overleden onze 
oud huisarts dokter Henk Vegt. Nadat wij in 1991 de eerste aanvraag voor 
medicijnen ontvingen van onze vriend en directeur van het ziekenhuis dr. 
Arse Gošarevski was dokter Vegt ons eerste contactpersoon in Nederland 
en hielp ons, met behulp van toenmalig apotheker Kamphuis, aan de nood-
zakelijke medicijnen. Het was ook dokter Vegt die het bord van onze 
Stichting, dat aan de gevel van ons huis hangt, onthulde. Hij initieerde ook 
de genereuze hulp van De Rotary. Samen met zijn vrouw Anneke waren ze 
vanaf het begin donateur van onze Stichting. Arse en Dine hebben het 
echtpaar Vegt persoonlijk ontmoet toen zij, ter gelegenheid van onze 25-
jarige trouwdag in 1994, bij ons op bezoek waren. We zijn hem (hen) dus veel dank verschuldigd en zullen hem 
met liefde en respect herdenken.  
 
Terug naar heden. 
De coronacrisis speelt ons parten. Daardoor konden we niet op diverse vrijmarkten staan, wat ons veel extra 
inkomsten scheelt en konden we ook niet het 40 jarig jubileum van ons ziekenhuis vieren. We hopen daarom dat 
we medio oktober wel in Macedonië kunnen zijn om ons 30e hulptransport  te kunnen “vieren”.  
Na 2 poliklinische ingrepen is Johanna medio mei geopereerd aan haar kaakgewricht. Een vrij ingewikkelde en 
ingrijpende operatie. We hopen dat ze tegen die tijd hersteld en pijnvrij zal zijn. Wij zijn gelukkig gevrijwaard van 
corona en inmiddels allebei gevaccineerd en dus grotendeels beschermd.  
 
Nieuws van het ziekenhuis. 
Een aantal personeelsleden heeft corona gehad maar zijn weer hersteld. Ze zijn nu ook gestart met het 
vaccineren. De geplande reconstructie is door corona on hold gezet. Het hoofd van de afdeling fysiotherapie dr. 
Jordan Proevski is met ingang van 01-04-2021 met pensioen gegaan.  
Medio mei ontvingen we de lijst met medicijnen die men nodig heeft voor komend jaar. We hebben de lijst 
inmiddels doorgestuurd naar onze leverancier en om een offerte gevraagd.  
 
Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bovenstaand bankrekeningnummer. 

 
U kunt bij ons thuis Macedonische sieraden en / of 
Macedonische wijn kopen. Ook kunt u bij ons een 
Macedonische maaltijd gebruiken voor 2 personen 
(totaal € 70,00 inclusief wijn).  

Vast bedankt voor uw aandacht.                                     Door uw hulp kunnen wij hen helpen.  
 


