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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 
in 2016. Veel reacties kregen wij op de (bewaar) bijlagen bij onze vorige rondzendbrief. 
Nadere informatie over bijzondere schenkingsvormen en nalaten werd door verschillende 
donateurs bij ons opgevraagd. Uiteraard kunt u dit blijven doen. 
 
Themarondzendbrief bloedbank 
Deze keer  heeft onze rondzendbrief de ‘nationale bloedbank’ van MDA als thema. Deze 
nationale bloedbank is verantwoordelijk voor alle bloedafnames en bloed opslag in Israël. 
Men verwerkt hier het bloed met behulp van ultra moderne technieken tot de voor 
patiënten noodzakelijke producten. Niet alleen vinden we het belangrijk om u te informeren 
over het belangrijke werk van de bloedbank, het is ook een actueel onderwerp voor MDA. 
De huidige locatie van de bloedbank, in het Tel Hashomer ziekenhuis, is namelijk te klein en 
vooral ook te kwetsbaar bevonden. Onder andere door het risico van raketaanvallen. MDA 
heeft daarom besloten om voor de bloedbank naar een geschiktere locatie op zoek te gaan. 
Lang is gezocht naar een nieuwe locatie die deels ondergronds gebouwd kan worden. Deze 
is  gevonden bij Ramlah, niet ver van het vliegveld Ben Gurion. Op 16 november 2016 vond 
de start van de bouw plaats tijdens ‘The groundbreaking event’ in Ramlah. Een 
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indrukwekkende bijeenkomst met vele 
donateurs en hoogwaardigheidsbekleders. 
AFMDA, De Amerikaanse vriendenstichting, 
heeft de funding van dit zeer kostbare 
project op zich genomen. Toch is de 
financiering nog niet geheel rond.  
 
2017 
Met uw steun hopen wij ook in 2017 weer veel 
te kunnen betekenen voor MDA. Een 
belangrijk onderdeel is het ondersteunen van 
de bloedbank die in deze rondzendbrief 

centraal staat. Zo kopen wij in Nederland jaarlijks de medische handschoenen voor MDA en 
verschepen deze naar Israël. Onlangs is er weer een hele grote MDA bestelling in Ashkelon 
afgeleverd. Daarnaast financieren wij incidenteel andere noodzakelijke medische hulpmiddelen 
voor de bloedbank. Mocht u wensen of vragen hebben m.b.t. donaties specifiek bestemd voor 
de bloedbank dan kunt u hierover uiteraard contact met ons opnemen. 

Een ander belangrijk project van MDA Nederland voor komend jaar is de financiering voor 
de nieuwbouw van een ambulancestation in de stad Hod Hasharon, niet ver van Tel Aviv. 
Hier zullen we u op een nader moment verder over informeren. 
 
Tot slot zijn we achter de schermen bezig om MDA Nederland zo goed mogelijk te 
organiseren, uiteraard met de hulp van diverse vrijwilligers. Zo hebben we Davinia 
Hochheimer aangetrokken voor de donateursadministratie. Zij zal zich verderop in deze 
rondzendbrief aan u voorstellen. Ook krijgen we hulp van Daphne Sprecher bij het 
actualiseren van onze website. Alle teksten en foto’s worden door haar herzien. Op onze 
homepage vindt u  bijvoorbeeld nu actuele updates 
vanuit MDA Israël.  
 
We voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van 
MDA, waarvoor ieder mensenleven, ongeacht religieuze 
of etnische achtergrond, telt. We zullen ons, samen met 
u, blijven inspannen om MDA haar fantastische werk te 
continueren.  
Wij wensen u Poeriem Sameach!  
 

Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
VOORSTELLEN DAVINIA 

Mijn naam is Davinia Hochheimer. Ik ben 12,5 jaar getrouwd en heb twee kinderen van 7 en 
9. Marjan Sprecher heeft mij benaderd om de donateursadministratie op mij te nemen. Dat 
vond ik een interessant aanbod, dus ik ben inmiddels een maand bezig met het verwerken 
van de donateursgegevens. Ik werk in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, in een 
financiële functie. Ik heb dus enige affiniteit met de gezondheidszorg. Het werk van Magen 
David Adom spreekt me erg aan, dus ik vind het een fijne gedachte dat ik op een kleine 
manier kan bijdragen aan het goede werk dat ze leveren. 
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“IN ISRAËL IS ELKE ZAK BLOED DIE GEDONEERD WORDT HARD NODIG EN DAAR IS MEN ZICH ERG VAN BEWUST.” 

Shalom allemaal, 
Ik ben Serena en ik ben 26 jaar. In het kader van mijn studie heb ik vorig jaar 4 weken bij de 
bloedbank in Jeruzalem gewerkt als vrijwilliger. Het is bijzonder dat ik zowel bij de 
ambulancedienst als bloedbank als vrijwilliger heb mogen werken. 
De dag bij de bloedbank begon om 7 uur of om 8 uur. Eerst namen we het rooster door om 
te zien op welke locatie wij ingedeeld stonden die dag. Daarna begonnen wij onze mobiele 
bloedbank in te laden met alle spullen die wij nodig zouden hebben: handschoenen, dekens, 
de nog lege zakken waar het bloed in zou gaan, de naalden, bloeddrukmeters, etc. Het was 
leuk om te zien dat op bijna alle dozen handschoenen stond:  
“Stichting Magen David Adom Nederland”. Ik voelde mij erg trots dat we als land zoiets 
belangrijks gedoneerd hadden, want handschoenen worden volop gebruikt! 
 
Elke dag stonden we op een 
andere locatie: de universiteit, 
een middelbare school, midden 
in het centrum van Jeruzalem of 
op het centraal busstation in 
Jeruzalem. Ik was verbaasd over 
de hoeveelheid mensen die 
bloed gaven. Soldaten en andere 
mensen die op hun bus 
wachtten, gingen ‘even’ bloed 
doneren. Middelbare scholieren 
van 17 jaar gaven met toestem-
ming van hun ouders bloed op 
school. Het was de normaalste 
zaak van de wereld.  
 
Voordat iemand kon doneren 
moest er eerst een vragenlijst 
ingevuld worden. Met de vragen 
controleerden we hoe iemands 
gezondheid was en of er mogelijke ziekten aanwezig konden zijn. Vervolgens werd in een 
interview uitgebreider ingegaan op de vragen werd het identiteitsbewijs gecontroleerd. Als 
dat in orde was, werd de bloeddruk opgenomen en via een vingerprik het hb (hemoglobine) 
gehalte gemeten. Dit geeft aan of iemand bloedarmoede heeft (onvoldoende zuurstof in het 
bloed). Iemand met bloedarmoede mag niet doneren.  
 
Tijdens het doneren ligt men op een soort veldbed. Het duurt ongeveer 20 minuten totdat 
de zak van 500 ml vol is. Uit dezelfde naald namen we ook buizen bloed af voor onderzoek 
naar de bloedgroep, bacteriën of andere ziektekiemen. Na het doneren moet de donateur 
iets zoets drinken en eten. Wij hadden een tafel met koekjes en snoep staan en pakjes met 
zoete dranken. Als iemand zich na 10 minuten nog goed, voelde mocht hij/zij weggaan. Het 
kwam regelmatig voor dat mensen flauwvielen of moesten overgeven, als ze te snel wilden 
opstaan.  



4 MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 

 
Het bloed werd in speciale bakken gezet om het koel te houden. Na een lange dag reden we 
terug naar de bloedbank om alles op te bergen.  
 
Ik vond het hartstikke bijzonder om dit mee te maken. Ik blijf me verbazen over de bijdrage 
die iedereen binnen de gemeenschap levert. In Israël is elke zak bloed die gedoneerd wordt 
hard nodig en daar is men zich erg van bewust. Het was een geweldige ervaring! 
 

TAKEN BLOEDBANK  

MDA is sinds 1950 verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Door het hele land 
wordt bloed afgenomen, ingezameld en verwerkt door 250 medici en (technisch) laboranten. 
Per bloeddonatie kunnen minstens drie verschillende patiënten worden geholpen. 95% van al 
het ingezamelde bloed wordt dagelijks verwerkt in verschillende componenten zoals rode 

bloedcellen, plasma, maar ook 
stamcellen. 

Professor Eilat Shinar, de directeur 
van de Israëlische bloedbank, is een 
autoriteit in haar vakgebied. Zij geeft 
les op de medische faculteiten, 
adviseert het ministerie en 
internationale comités, maar is ook 
dagelijks zelf op de bloedbank 
aanwezig om operationeel leiding te 
geven.  

Hard nodig 
De bloedbank is in Israël heel belangrijk, omdat Israël niet zoals Nederland buurlanden heeft 
waar bloed kan worden opgehaald. De Israëlische bloedbank is geheel zelfvoorzienend voor het 
hele land. Ook zijn door de aanslagen die helaas nog steeds regelmatig plaatsvinden in Israël 
meer bloedtransfusies nodig. Daarnaast is er een grote bloedbank nodig, omdat voor bepaalde 
stamceltherapieën er in tegenstelling tot Nederland geen verwanten zijn die de noodzakelijke 
overeenkomstige bloed en stamcellen kunnen geven.  

Bloed doneren 
Jaarlijks worden 280.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Ruim 90% wordt 
gegeven in speciale bloedbankbussen. De overige 10% wordt in de daartoe ingerichte kamers 
van MDA Eerste Hulp stations gegeven. In Israël is met name het type O+ schaars. Als u in Israël 
bent en u wilt bloed geven, dan wordt het zeer gewaardeerd als u dat doet bij één van de 
speciale bussen of Eerste Hulp posten. Meer informatie kunt u vinden op de website van MDA 
in Israël: https://www.mdais.org/en/contact-en.  

 

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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