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Op	  donderdagavond	  12	  november	  organiseerde	  MDA	  Nederland	  voor	  haar	  donateurs	  en	  vrijwilligers	  
in	  Amsterdam	  een	  avond	  om	  ook	  persoonlijk	  uit	  te	  leggen	  waarom	  donaties	  en	  vrijwilligers	  vanuit	  
Nederland	  zo	  belangrijk	  zijn	  voor	  MDA	  in	  Israël.	  Marjan	  Sprecher	  leidde	  de	  avond	  in	  met	  een	  korte	  
toelichting	  over	  het	  ontstaan	  van	  MDA	  in	  Nederland	  in	  1981	  en	  de	  ambulancestations	  die	  sindsdien	  
met	  Nederlandse	  donaties	  zijn	  geopend	  in	  Petach	  Tikwa,	  Yavne,	  Netivot,	  Maalot,	  ElAd,	  Fureidis	  en	  
Hatzor.	  Over	  ongeveer	  4	  maanden	  wordt	  een	  station	  in	  Baqa	  Al	  Gharbiyye	  geopend.	  Ook	  stelde	  zij	  
het	  huidige	  bestuur	  voor	  dat	  geheel	  uit	  vrijwilligers	  bestaat	  die	  dat	  naast	  voltijdse	  banen	  doen,	  
waardoor	  er	  geen	  kantoor	  met	  kantoortijden	  zijn.	  	  	  

Yoni	  Yagadovsky,	  directeur	  buitenland	  van	  MDA	  in	  Israël,	  vertelde	  hoe	  bijzonder	  de	  band	  is	  met	  de	  
Nederlandse	  vriendenstichting.	  Het	  is	  voor	  hem	  een	  familie	  die	  altijd	  steun	  geeft	  en	  
ambulancestations	  in	  het	  hele	  land	  wil	  openen,	  niet	  alleen	  in	  de	  steden.	  Ook	  komen	  alle	  medische	  
handschoenen	  uit	  Nederland.	  Daarna	  vertelde	  hij	  over	  de	  recente	  vijandigheden	  in	  Israël.	  Sinds	  
september	  zijn	  12	  Israëlische	  Joden	  gedood	  en	  178	  gewond	  geraakt.	  De	  aanvallen	  zijn	  nu	  anders,	  
omdat	  ze	  niet	  georganiseerd	  maar	  door	  heel	  jonge	  Arabieren	  en	  vrouwen	  gebeuren.	  MDA	  kan	  door	  
alle	  donaties	  en	  40000	  vrijwilligers	  snel	  ter	  plekke	  zijn.	  Indrukwekkend	  was	  het	  verhaal	  over	  de	  13	  
jarige	  Joodse	  jongen	  die	  al	  fietsend	  door	  een	  13	  jarige	  Palestijn	  levensgevaarlijke	  messteken	  in	  zijn	  
borstkas	  had	  gekregen.	  De	  ambulance	  was	  er	  binnen	  tweeënhalf	  minuut	  en	  reed	  vervolgens	  in	  6	  
minuten	  naar	  het	  Mount	  Scopus	  hospitaal	  waar	  de	  jongen	  direct	  geopereerd	  werd.	  Hij	  is	  inmiddels	  
thuis	  aan	  het	  herstellen.	  Via	  een	  video	  konden	  we	  zien	  hoe	  snel	  MDA	  op	  eerste	  berichten	  reageert	  en	  
hoe	  snel	  first	  responders	  dan	  met	  kogelvrije	  vesten	  ter	  plekke	  zijn.	  Video’s	  van	  Magen	  David	  Adom	  
zijn	  te	  vinden	  op	  YouTube.	  	  

Asaf	  Chen	  is	  paramedic	  op	  een	  mobiele	  intensive	  care	  en	  manager	  rampen	  bij	  MDA.	  Hij	  is	  net	  als	  Yoni	  
en	  veel	  andere	  medewerkers	  van	  MDA	  op	  14	  jarige	  leeftijd	  als	  vrijwilliger	  begonnen.	  Asaf	  vertelde	  
hoe	  hij	  een	  paar	  uur	  na	  de	  eerste	  berichten	  over	  de	  aardbeving	  in	  april	  met	  een	  vliegtuig	  vol	  
hulpmiddelen	  naar	  Nepal	  ging.	  MDA	  kwam	  daar	  als	  eerste	  internationale	  hulporganisatie	  aan.	  Zij	  
gingen	  meteen	  naar	  de	  Israëlische	  ambassade	  waar	  200	  families	  waren.	  Elf	  gezinnen	  met	  pasgeboren	  
baby’s	  konden	  meteen	  terug.	  De	  dag	  erna	  vertrokken	  200	  mensen	  met	  een	  inmiddels	  gearriveerd	  
groter	  vliegtuig.	  Na	  een	  paar	  dagen	  besloot	  Asaf	  te	  blijven	  en	  zich	  te	  melden	  bij	  Rode	  Kruis	  post	  waar	  
zo’n	  60	  internationale	  hulporganisaties	  waren.	  Asaf	  was	  vanaf	  toen	  drie	  weken	  dag	  en	  nacht	  
coördinator	  shelter	  (bescherming).	  De	  vele	  foto’s	  die	  hij	  liet	  zien	  toonden	  de	  moeilijke	  
omstandigheden.	  

Ad	  Beljaars	  van	  de	  internationale	  afdeling	  van	  het	  Nederlandse	  Rode	  Kruis	  (NRK)	  vertelde	  vervolgens	  
kort	  over	  de	  samenwerking	  met	  MDA.	  Deze	  is	  vanwege	  de	  spanning	  in	  de	  regio	  belangrijk.	  Het	  Rode	  
Kruis	  werkt	  alleen	  op	  basis	  van	  verzoeken	  van	  MDA.	  Zo	  heeft	  het	  Rode	  Kruis	  in	  2012	  geholpen	  met	  
een	  app	  waarmee	  de	  mobilisatie	  versneld	  kan	  worden.	  In	  navolging	  van	  het	  internationale	  Rode	  Kruis	  
is	  het	  NRK	  in	  2013	  gestart	  met	  een	  onderzoek	  naar	  de	  rol	  van	  het	  NRK	  in	  de	  tweede	  wereldoorlog.	  
Het	  Rode	  Kruis	  is	  toen	  te	  rechtlijnig	  geweest	  in	  het	  volgen	  van	  richtlijnen	  en	  heeft	  er	  van	  geleerd	  	  
meer	  naar	  morele	  zaken	  te	  kijken.	  MDA	  Nederland	  probeert	  de	  band	  met	  het	  NRK	  te	  herstellen	  en	  
zal	  waarschijnlijk	  het	  NRK	  in	  2016	  vergezellen	  bij	  een	  werkbezoek	  aan	  Israël.	  Vanuit	  de	  zaal	  kwam	  de	  
vraag	  waarom	  de	  internationale	  erkenning	  van	  MDA	  zo	  lang	  (pas	  in	  2006)	  heeft	  geduurd.	  Ad	  Beljaars	  
antwoordde	  dat	  dit	  plaatsvond	  in	  een	  ingewikkelde	  internationale	  politieke	  context	  waarin	  
wetgeving	  door	  staten	  leidend	  was.	  De	  staten	  wilden	  niet	  teveel	  verschillende	  hulporganisatie	  met	  
ieder	  een	  eigen	  embleem.	  Als	  er	  teveel	  emblemen	  (logo’s)	  zouden	  zijn,	  zouden	  de	  hulporganisaties	  
niet	  meer	  goed	  bij	  alle	  strijders	  bekend	  zijn.	  



Een	  jeugdvrijwilliger	  ging	  in	  op	  zijn	  ervaringen	  bij	  MDA	  in	  2014.	  Hij	  volgde	  in	  Tel	  Aviv	  eerst	  een	  korte	  
cursus	  Hebreeuws	  en	  daarna	  een	  moeilijke	  en	  intensieve	  training	  medische	  hulpverlening.	  De	  
moedige	  en	  goede	  instructeurs	  en	  collega’s	  van	  MDA	  zal	  hij	  nooit	  vergeten.	  Tijdens	  zijn	  eerste	  call	  
(oproep/	  dienst)	  mocht	  hij	  bij	  een	  oudere	  vrouw	  in	  Tel	  Aviv	  met	  ademhalingsproblemen	  meteen	  de	  
hartslag	  en	  bloeddruk	  meten.	  Hij	  vertelde	  vooral	  veel	  geleerd	  te	  hebben	  over	  het	  waarderen	  van	  het	  
leven.	  In	  de	  ambulance	  zag	  hij	  dagelijks	  dat	  die	  niet	  konden	  rijden	  zonder	  donaties	  en	  vrijwilligers.	  
Door	  zijn	  ervaringen	  bij	  MDA	  is	  hij	  zijn	  Joodse	  identiteit	  meer	  gaan	  inzien	  en	  raadt	  hij	  Joodse	  jongens	  
en	  meisje	  in	  Nederland	  nu	  aan	  vrijwilliger	  te	  worden	  bij	  MDA.	  De	  andere	  aanwezige	  jeugdvrijwilligers	  
herkenden	  dit	  verhaal.	  Eén	  van	  hen	  voegde	  er	  aan	  toe	  dat	  hij	  ondanks	  zijn	  Christelijke	  opvoeding	  alle	  
geschiedenis	  aangrijpend	  vond.	  Bij	  zijn	  eerste	  call	  hielp	  hij	  in	  een	  museum	  een	  oudere	  vrouw	  met	  
een	  tatoeage	  van	  een	  vernietigingskamp	  die	  voor	  de	  stichting	  van	  de	  Israëlische	  staat	  vanuit	  
Duitsland	  met	  Aliyah	  was	  gegaan.	  	  

Nannette	  Blitz,	  jeugdvrijwilligerscoördinator,	  gaf	  vervolgens	  aan	  hoe	  zij	  met	  alle	  jongeren	  die	  zich	  
aanmelden	  een	  gesprek	  heeft	  en	  hoe	  de	  jongeren	  zich	  na	  terugkeer	  nog	  inzetten	  voor	  MDA.	  Deze	  
avond	  was	  ook	  de	  officiële	  start	  van	  reanimatietrainingen	  die	  de	  jeugdvrijwilligers	  gaan	  geven	  op	  
scholen,	  bij	  verenigingen	  en	  in	  kerken.	  Aan	  alle	  aanwezigen	  werd	  gevraagd	  een	  dergelijke	  avond	  te	  
organiseren	  voor	  de	  eigen	  vereniging,	  kerk	  of	  school.	  	  

Aviel	  Ragamin,	  voorzitter	  CIJO	  (jongerenafdeling	  van	  het	  CIDI),	  ging	  na	  de	  pauze	  vooral	  voor	  de	  
aanwezige	  jeugdvrijwilligers	  in	  op	  hoe	  zij	  na	  terugkeer	  in	  Nederland	  over	  hun	  ervaringen	  in	  Israël	  
kunnen	  praten.	  Door	  de	  media	  is	  er	  een	  beeld	  waarin	  vooral	  benadrukt	  wordt	  wat	  Israël	  verkeerd	  
doet.	  Aviel	  raadde	  de	  jongeren	  aan	  om	  eerlijk	  te	  vertellen	  wat	  zij	  persoonlijk	  hebben	  gedaan	  en	  het	  
hele	  verhaal	  te	  vertellen,	  bijvoorbeeld	  ook	  hoe	  zij	  Arabieren	  en	  atheïsten	  hebben	  geholpen.	  Daarbij	  
heeft	  het	  meer	  zin	  om	  je	  te	  richten	  op	  een	  of	  meerdere	  personen	  dan	  op	  mensen	  die	  hun	  mening	  
niet	  willen	  herzien.	  Een	  brievenactie	  of	  een	  opiniestuk	  in	  Trouw	  kan	  ook	  helpen.	  Tot	  slot	  adviseerde	  
Aviel	  kennis	  op	  te	  doen	  en	  deze	  uit	  te	  dragen.	  	  

Marjan	  Sprecher	  dankte	  tot	  slot	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  komst	  en	  sprekers	  voor	  hun	  bijdrage	  en	  
met	  name	  Yoni	  en	  Asaf	  voor	  het	  komen	  naar	  Nederland.	  MDA	  Nederland	  heeft	  nu	  ongeveer	  4000	  
donateurs,	  maar	  deze	  zijn	  wel	  net	  als	  Nederland	  aan	  het	  ‘vergrijzen’.	  Daarom	  aan	  een	  ieder	  ook	  de	  
oproep	  om	  mensen	  in	  de	  eigen	  omgeving	  te	  vragen	  donateur	  te	  worden	  en	  het	  belangrijke	  werk	  van	  
MDA	  te	  steunen.	  	  

	  

	  


