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Na bijna 2,5 jaar kunnen we eindelijk weer naar Macedonië, voor de 30e keer. De 
medicijnen zijn besteld en staan gereed voor vervoer. We zijn 28 september bij Imres 
in Lelystad geweest voor controle. Johanna heeft Macedonische appelcake gemaakt 
om hen te bedanken voor 30 jaar trouwe levering. De importvergunning van het 
ministerie in Skopje en de douane papieren zijn gereed, dus kunnen we op reis.  
Maandag 04 oktober om 15.00 uur vertrekken we naar Dortmund. Tegen 18.00 uur 
komen aan bij het Ibis-hotel waar we overnachten.  
Dinsdag 05 oktober vertrekken we 06.00 uur naar het parkeerterrein in Unna (10 km vanaf Dortmund) 
waar we onze auto parkeren. We worden met een shuttlebusje naar de vertrekhal van het vliegveld van 
Dortmund gebracht. Om 07.00 uur kunnen we inchecken. Naast de gebruikelijke paspoortcontrole 
moeten we nu ook onze QR-code laten zien. Om 9.15 uur vertrekt de Boeing 737-200 naar Ohrid waar we 
na een rustige vlucht om 11.40 uur veilig landen. Ook hier de nodige paspoort- en QR-code controles. 
Buiten worden we door Bile en Kole met een boeket verwelkomd. We rijden naar Resen waar we om 
13.00 uur hartelijk worden verwelkomd door Dine.   
Woensdag 06 oktober. Een rustige dag. Het is zonnig en 19ᵒ C. We doen wat boodschappen, gaan op 
bezoek bij Žive, als burgemeester en worden later ontvangen in zijn partijbureau, omdat hij kandidaat is 
voor een 2e termijn.  
’s Avonds om 20.00 uur is er op het dorpsplein een promotiemanifestatie. De voorzitter van het SDSM 
(politieke partij) Tanće Tabakovski, de minister van Defensie Radmila Šekerinska en Žive houden een 
promotiespeech. Er is muziek en veel publiek.  
Donderdag 07 oktober gaan we naar ons ziekenhuis. Omdat we voor de 30e keer 
medicijnen brengen is er een receptie georganiseerd met o.a., een speciale taart. Als dank 
krijgen we een oorkonde en een gouden munt met de afbeelding van De Moeder Gods.  
 
Vrijdag 08 oktober. Om 05.30 !! uur op. We gaan via Bitola naar Skopje. Onderweg steekt 
er een wild zwijn de weg over. We hebben om 09.30 uur een afspraak met 
onze nieuwe ambassadeur Dirk-Jan Kop. Na de corona controles worden we 
heel hartelijk ontvangen door Verica Andreevska diplomatiek adviseuse van 
de ambassadeur. We kennen haar al jaren en zijn wederzijds blij met deze 
ontmoeting. Even later maken we kennis met de ambassadeur.  
We praten over ons werk voor het ziekenhuis, zijn ervaring met Noord 
Macedonië en laten ons fotoalbum zien. Tot slot gaan we op de foto:   
                                                                                                Verica – Kees – Johanna - Dirk-Jan – Alexandra – Bile 
 
 
 
 
 



 
 
 
Daarna gaan we naar het Ministerie van Gezondheid. We worden ontvangen door minister Venko Filipće. 
Hij bedankt ons zeer voor de trouwe hulp aan het ziekenhuis en maakt ons deelgenoot van zijn plannen 
voor Prespa. Dan rijden we naar de Matkakloof. Een prachtig natuurgebied ten westen van Skopje. Helaas 
is het erg regenachtig en koud (12ᵒ C) dus moeten we binnen lunchen. Om 20.00 uur zijn we weer in 
Resen. 
De volgende dagen is het nog steeds erg nat en koud voor de tijd van het jaar. De temperatuur daalt zelfs 
tot 03ᵒ C overdag en ligt er ca. 10 cm sneeuw op de flanken van de Pelister.  
Maandag 11 oktober. Dag van de opstand. Macedonië herdenkt dat op 11-10-1942 in WW II de opstand 
van de partizanen tegen de nazi’s is begonnen. ‘s Middags is het droog en we worden uitgenodigd een 
bezoek te brengen aan “Spirit of Prespa” een 60 jaar oud familie bedrijf in Carev Dvor dat agro-toerisme 
promoot.  
Dinsdag 12 oktober. We bezoeken het graf van Arse. ‘s Middags bellen we met HaVeP, omdat er nog geen 
bericht is waar de medicijnen zijn. Daar worden we een beetje zenuwachtig van. Na wat heen-en-weer 
gebel blijkt de vrachtauto bij de Servisch-Macedonische grens te staan en mag het land niet in omdat er 
een vergunning ontbreekt (niet van onze medicijnen).  
Woensdag 13 oktober. We brengen een bezoek aan het klooster Sv. Jovan Krstitel in Slepce. Een prachtig 
klein klooster, dat volledig is beschilderd met fresco’s, die allemaal na een brand zijn schoongemaakt 
door de nonnen; een heel werk.  
 
Vrijdag 14 oktober. Om 13.00 krijgen we bericht dat de auto met de 
medicijnen bij de douane in Bitola staat. Normaliter gaan we daar dan heen 
om de inklaring te begeleiden, maar vanwege corona zijn we niet welkom en 
wordt alles op papier geregeld. We gaan naar het ziekenhuis waar eindelijk 
om 17.30 uur de vrachtauto komt. De dozen worden uitgeladen, de papieren 
getekend en de medicijnen overgedragen aan Alexandra Pili, de directrice.                                   

                                                       Missie volbracht.  
 
Zondag 17 oktober zijn er verkiezingen voor een nieuwe burgemeester.  
’s Avonds blijkt dat Žive wel de meeste stemmen heeft, maar niet genoeg voor een meerderheid en 
daarom komen er de 31e nieuwe verkiezingen tussen de 2 grootste partijen.   
Woensdag 20 oktober is het prachtig weer en maken we een trip. We rijden naar Ohrid en ontmoeten 
een zus van een vriendin die in Nederland woont. Daarna lopen we door het oude centrum en bezoeken 
Sv. Sofija, een kerk uit de 9e eeuw n. Chr. We gaan lunchen in “Minami” een restaurant in Gorno Konjsko 
op 1100 mtr. hoogte te bereiken via een slingerweg. Het eten is heerlijk en het uitzicht over het Ohrid-
meer fantastisch. We rijden door naar Struga en bezoeken de kerk Sv. Kališta.  
Donderdag 21 oktober rijden we privé langs de oostkant van het Prespameer tot de grens met Grieken-
land. We maken een praatje met de grenswacht, maken bij de grens foto’s (wat uniek is) en rijden dan 
terug naar Ljubojno, een klein plaatsje met 80 inwoners. Hier woont een kennis en we drinken buiten een 
glaasje.  
Vrijdag 22 oktober gaan we naar ons ziekenhuis en nemen afscheid van het personeel. Op terugweg 
bezoeken we nog even het kerkhof waar we afscheid nemen van een aantal goede bekenden die de 
afgelopen periode zijn overleden.  
Zaterdag 23 oktober nemen we afscheid van onze vrienden en brengt de chauffeur ons naar het vliegveld 
van Ohrid. Om 12.15 uur vertrekken we en landen om 14.45 uur op de luchthaven van Dortmund. Nadat 
we onze auto hebben opgehaald gaan we wat eten bij neef Marc, die in Unna een Wafelrestaurantje 
heeft. Daarna rijden we naar huis, waar we om 20.00 uur aankomen.  
 
Moe maar voldaan kijken we terug op onze reis. Alle donateurs bedankt voor uw financiële steun en 
Imres en HaVeP / Boekestijn  voor hun levering c.q. transport.  Rest ons nog het afhandelen van de 
papieren en het betalen van de rekening.  
 


