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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie  giften die wij van u mochten ontvangen 
naar aanleiding van de vorige rondzendbrief. Met uw steun kunnen wij weer veel betekenen 
voor MDA in Israël, zoals het door MDA Nederland te doneren ambulance station in Hod 
Hasharon. De bouw hiervan  vordert inmiddels gestaag, zoals u verderop in deze 
rondzendbrief kunt lezen. 
 
Jom Ha’atsmaoet  
Pesach, het feest dat symbool staat voor vrijheid, ligt al weer achter ons. Op dit 
feest  vertellen we, van geslacht op geslacht, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de 
overgang van slavernij naar vrijheid. Deze vrijheid vieren we binnenkort ook tijdens 
Jom Ha’atsmaoet, onafhankelijkheidsdag. Dit jaar viert Israël op 2 mei haar 69ste verjaardag. 
Volgend jaar zal het 70 jaar geleden zijn dat de Verenigde Naties na de verschrikkingen van 
de Shoah hun handtekening zetten onder de onafhankelijkheidsverklaring voor de Joodse 
staat. MDA Nederland is op 1 mei ’s avonds met een stand aanwezig op de jaarlijkse 
herdenking en aansluitende viering in de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam. 
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Website MDA 
In 1950, niet lang na de onafhankelijkheid, 
werd Magen David Adom als de enige 
Eerste Hulp organisatie van Israël erkend. 
Hierover en over nog veel meer vindt u 
informatie op onze totaal herschreven 
website. De actualisering van de website is 
voltooid en van nieuwe rubrieken 
voorzien. Zo vindt u op onze website ook 
een nieuwe rubriek ‘veel gestelde vragen’.  
 

 
Nieuwe donateurs 
Zoals wij al eerder onder uw aandacht brachten is het donateurs bestand van MDA aan het 
vergrijzen. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe donateurs. Uiteraard kunt u ons daarbij 
helpen. Er zijn in uw kringen vast mensen te vinden die Israël en MDA in het bijzonder willen 
steunen. U helpt MDA enorm als u hen benadert voor een donateurschap. Via onze website 
kan men zich gemakkelijk aanmelden. Een telefoontje of email kan natuurlijk ook. 
 
Huiskamerbijeenkomsten 
Sinds kort organiseren wij ook huiskamerbijeenkomsten voor potentieel nieuwe donateurs. 
Wij houden in kleine en / of huiselijke kring een lezing met foto’s en filmpjes over MDA. Er 
is altijd een jeugdvrijwilliger aanwezig die zijn of haar eigen ervaringen met het werken op 
de ambulance van MDA deelt met de aanwezigen. De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een kennismaking ‘reanimatie met oefenpop’.  
Mocht u belangstelling hebben om een dergelijke bijeenkomst te organiseren of bij te 
wonen dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
Wij voelen ons geïnspireerd en gesterkt door de inzet van alle mensen van MDA in Israël, 
voor wie ieder mensenleven steeds weer telt. Samen met U, blijven wij ons dan ook 
inspannen om deze organisatie haar belangrijke werk te laten doen. Wij hopen dat u het 
noodzakelijke werk van Magen David Adom wederom met gulle hand zult ondersteunen! 
 
Chag Sameach! (goede feestdag) 
 

Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
JEUGDVRIJWILLIGER YAEL HARVEY 

Wanneer het er echt op aankomt 
Tijdens mijn tijd op de ambulance in Israël heb ik te maken gekregen met allerlei emoties 
die ik nooit eerder heb ervaren. Als ik terug denk, zijn er een aantal momenten die er voor 
mij uit springen en mij zeker de rest van mijn leven bij zullen blijven. Zo was de eerste echte 
trauma patiënt die wij in ons ambulance moesten vervoeren een jongen van 14 jaar. Ik weet 
nog goed hoe ik de chaos en paniek voelde toen we arriveerden: meer dan 20 mensen die 
rondom de patiënt lagen, mensen die huilden en schreeuwden en zijn moeder die bij 
aankomst flauwviel. Het is alles waar je denkt op voorbereid te zijn als je in de ambulance 
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onderweg naar een ongeluk 
bent. Maar toch voel je paniek als 
je eenmaal aangekomen bent. 
Het enige wat je kan denken is: 
wat moet ik doen?  
 
Onze patiënt werd de ambulance 
in gebracht en ik was de enige die 
op dat moment alleen met hem 
was. Terwijl mijn benen 
bibberden van de adrenaline 
probeerde ik mijn stem zo 
zelfverzekerd mogelijk te 
houden: “Shalom motek, hakol 
iye beseder, al tidag.” (Hallo 
schat, alles komt goed, maak je 
geen zorgen) was het enige wat ik kon bedenken. Hij schreeuwde en vroeg of wij zijn been 
konden vasthouden. Een van mijn teamgenoten probeerde zijn gebroken been te 
stabiliseren, en het frustreerde mij dat we zijn pijn niet konden verlichten. Ik weet nog hoe 
hij tegen zijn moeder in de ambulance riep “Mama ik hou van je! Het komt goed!”  
 
In het ziekenhuis werd de ernst van zijn letsel duidelijk. Wij mochten in de traumakamer 
blijven toen ze zijn lichaam bloot stelden. Zijn been bleek niet alleen gebroken maar ook 
deels geamputeerd. Nu klonken zijn kreten van pijn als steken in mijn hart. Oprechte pijn die 
ik niemand zou durven toe te wensen.  
Pas in het ziekenhuis werd mij precies uitgelegd wat er was gebeurd: de jongen was 
aangereden door een motorfiets toen hij de straat overstak. Het klinkt erg wanneer je het 
zegt, maar wanneer je aan je vrijwilligersperiode begint in de ambulance, hoop je ooit een 
trauma geval mee te kunnen maken, om te zien hoe het er echt aan toe gaat. Om te kijken 
hoe men in een echte situatie het stappenplan volgt dat wij hebben geleerd tijdens onze 
cursus. Maar wanneer het er echt op aankomt is alles anders. Dan besef je dat je ook na zo’n 
situatie gewoon doorgaat naar het volgende incident en je zelfs veel later af blijft vragen hoe 
het er nu met deze jongen aan toe gaat.  
Ik heb veel waardering gekregen voor de mensen die dit als werk doen. Zichzelf keer op keer 
aan mensen in dit soort situaties toewijden, of het nou went of niet.  
 
 
BELASTINGVOORDEEL BIJ PERIODIEK SCHENKEN AAN MDA 
Voor 1 mei moeten de meeste mensen hun belastingaangifte invullen. Indien u uw giften aan 
MDA volledig belasting aftrekbaar wilt maken kunt u kiezen voor een periodieke schenking. U 
legt dan uw gift voor vijf jaar vast. Steeds meer donateurs maken van deze mogelijkheid 
gebruik vanwege het belastingvoordeel.  

Als u een e-mail stuurt naar info@mda-nederland.nl of een briefje naar MDA, Postbus 
937,1180 AX Amstelveen, ontvangt u een schenkingsformulier en meer informatie. 
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BOUW  NIEUW AMBULANCESTATION 

Dit jaar gaat MDA Nederland de bouw van een nieuw 
ambulancestation in de stad Hod Hasharon financieren. Deze 
stad ligt 10 km ten oosten van de kustlijn van de Middellandse 
Zee, ten zuiden van Kfar Saba, ten zuid-oosten van Raanana en 
ten noord-oosten van Ramat Hasharon. Sinds 1990 is Hod 
Hasharon officieel een stad, door de fusie van een aantal dorpen: 
Magdiel, Ramatayim, Hadar en Ramat Hadar. Deze dorpen zijn in 

de jaren ‘20  van de 
twintigste eeuw ge-
sticht. In 2015 telde 
Hod Hasahron 
56.659 inwoners.  
De centrale synagoge 
van Magdiel, zie foto, 
is een opvallend 
herkenningspunt. 
 

 

 

EERSTE MDA MEDISCHE SCOOTER IN DRUZEN DORP JULIS 

Op 29 maart kreeg MDA hulpverlener Wahid Nabuani  uit het dorp Julis in het noorden van 
Israël een medische scooter. De scooters kunnen snel ter plaatse zijn en goed voorzien in de 
eerste medische hulp aan gewonden. Alle voertuigen zijn ook uitgerust met uitgebreide 
digitale handsets, waardoor de chauffeurs op een veilige en snelle manier contact kunnen 
hebben met de telefonische informatiecentra van MDA.  

MDA wil landelijk het aantal 
motors en scooters 
uitbreiden om nog sneller ter 
plaatse kunnen zijn voor 
gewonden in het hele land. 
De donatie van de scooter 
aan het Druzendorp Julis is 
daar een onderdeel van.  

 

 

WIJZIGING POSTADRES 

Het postadres van MDA Nederland is gewijzigd in: Postbus 937,1180 AX Amstelveen. Wilt u  
nieuwe postadres gebruiken? Het e-mailadres is onveranderd info@mda-nederland.nl.  
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