
Postbus 34, 3155 ZG Maasland 
www.mda-nederland.nl, info@mda-nederland.nl 

NL09 INGB 0003 6494 83 
Tel.: 06 3633 9308 

 
BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

Allereerst bedank ik u allen voor de giften die wij van u mochten ontvangen naar 
aanleiding van onze vorige rondzendbrief!  
 
MDA Nederland viert dit jaar haar 35 jarig jubileum. Wij zijn er uiteraard erg trots op dat 
wij al zoveel jaren dit belangrijke werk dankzij uw giften mogen doen. Dit jubileum zullen 
wij vieren door met zijn allen dit jaar MDA extra te steunen. Nog steeds kan MDA, net als 
35 jaar geleden, niet zonder uw donatie. Wij zouden een extra gift ter gelegenheid van 35 
jaar MDA in Nederland dan ook bijzonder waarderen! 
 
De vorige rondzendbrief moesten wij helaas bijna geheel wijden aan de verschrikkelijke 
geweldsgolf waardoor de Israëlische bevolking sinds 13 september 2015 werd geteisterd. 
Gelukkig lijkt de golf van de ‘stabbings’, de steekpartijen die op bijna dagelijkse basis (soms 
helaas zelfs meerdere keren per dag) in Israël plaatsvonden, aan het verminderen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM,  
 
Allereerst bedank ik u allen voor de giften die wij van u mochten ontvangen naar aanleiding van onze vorige rondzendbrief!  
 
Deze tweede rondzendbrief van 2016 is voor een groot deel gewijd aan de verschrikkelijke nieuwe geweldsgolf waardoor 
de Israëlische bevolking sinds 13 september 2015 wordt geteisterd. Deze keer wil ik u lastig vallen met wat getallen van de 
‘stabbings’ (de steekverwondingen), die op bijna dagelijkse basis, soms helaas zelfs meerdere keren per dag), in Israël 
plaatsvinden.  
 
MDA heeft sinds september 2015 aan 389 slachtoffers medische ‘life saving’ hulp geboden. Van deze slachtoffers zijn 34 
mensen overleden en 355 raakten gewond. 
 
Verderop in deze rondzendbrief vindt u het aangrijpende verhaal van één van onze jeugdvrijwilligers die aan een slachtoffer 
eerste hulp heeft geholpen.  
 
U begrijpt dat al deze geweldsaanvallen extra inspanningen vragen van de MDA teams. Dit brengt veel extra kosten met 
zich mee. Ongeruste donateurs benaderen ons hierover en zijn zo ruimhartig om aan MDA extra geld over te maken. 

Magen David Adom Nederland 
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In deze extra zomer-rondzendbrief daarom deze keer 
wat meer ‘regulier’ nieuws over MDA. U kunt een 
aangrijpend verhaal lezen van een (van oorsprong 
Nederlandse) jeugdvrijwilliger die in Israël woont en 
zelf aan den lijve meemaakte wat het levensreddend 
werk van MDA betekent. De zomer breekt nu aan en 
in Israël zullen de hoge temperaturen weer zorgen 
voor extra noodoproepen.  
 
Begin oktober zal Rosh Hashana (het Joodse 
Nieuwjaar) weer gevierd worden. Vorig jaar hebben 
wij op initiatief van één van onze donateurs een start 
gemaakt met een Rosh Hashana actie: ‘Shana Towa 
wensen aan uw naasten’. Deze actie houdt het 
volgende in:  
 

U maakt een lijst met namen en adressen van familieleden, vrienden, kennissen en / of 
relaties aan wie u een Shana Towa wens wilt doen toekomen. U maakt (minimaal) €10.- 
per naam op de lijst als gift over aan MDA Nederland. MDA Nederland stuurt namens u 
een Shana Towa wens in de vorm van een brief aan alle namen op uw lijst. 
Graag ontvangen wij in verband met vakanties uw verzoeken tussen 22 augustus en 11 
september via info@mda-nederland.nl of 06 3633 9308, zodat wij uw nieuwjaarswens 
op tijd voor Rosh Hashana aan uw naasten kunnen versturen. 

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 hopen wij ook de komende 
35 jaar ons in te mogen spannen om deze organisatie haar belangrijke werk te laten doen. 
Wij hopen dat u het noodzakelijke werk van Magen David Adom juist nu wederom met 
gulle hand zult blijven ondersteunen. Uw extra donatie t.g.v. ons 35 jarig jubileum zullen 
wij zeer waarderen! 
 
Wij wensen u een mooie zomer! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter  
 
 
HOE MDA MIJN LEVEN REDDE 
 
Mijn naam is Doron Rahat, ik ben 20 jaar oud en woon in Israël. Sinds de vijfde klas van de 
middelbare school ben ik als vrijwilliger actief bij Magen David Adom. Ik heb destijds een 
intensieve eerste hulp cursus gehad van een jaar. Sinds het behalen van mijn diploma doe 
ik af en toe een dienst als vrijwilliger op de ambulance. Als vrijwilliger ben je tijdens je 
dienst uiteraard altijd bezig met andere patiënten en denk je er niet bij na dat je de 
opgedane kennis ooit voor jezelf nodig zult hebben. 
Vorige maand was ik op een korte vakantie in het noorden van Israël. We hadden overdag 
een lange wandeling gemaakt in de prachtige heuvels in het noorden van Galilea.  
's Avonds waren we behoorlijk moe en hebben we de nacht doorgebracht op een 
camping. Zoals zoveel jongeren sliepen we in slaapzakken onder de sterren hemel. 
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Gelukkig was een aantal van mijn 
vrienden nog wakker toen ze 
plotseling een slang in de buurt 
van mijn slaapzak zagen. Ze 
maakten mij van schrik wakker. 
Op het moment van wakker 
worden voelde ik een hele 
scherpe pijn in mijn hand. Ik wist 
meteen dat de slang mij in mijn 
hand had gebeten.  
Toen kwam opeens mijn les van 
de cursus weer naar boven: 
"Laat een patiënt na een slangenbeet zo min mogelijk bewegen. Hoe meer hij beweegt, 
hoe sneller het bloed gaat stromen en hoe sneller het gif verspreid wordt door het 
lichaam". Ik wist dat ik zo rustig mogelijk moest blijven liggen, wat bijna onmogelijk was 
vanwege de opkomende paniek die ik toch voelde. Mijn vrienden hebben snel 101 gebeld, 
het noodnummer in Israël. 
 
Ongelofelijk, maar midden in de nacht en ver buiten de bebouwde kom, was de 
ambulance er met een paar minuten. De paramedics (ambulanceverpleegkundigen) 
begonnen meteen met het afbinden van mijn hand. Omdat het een te lange rit zou 
worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis was er direct na onze melding een helikopter 
besteld die ook al onderweg was. Met hulp van een groep soldaten die in de buurt waren 
werd ik naar de ambulance gebracht die mij vervolgens naar een veld heeft gebracht waar 
de helikopter inmiddels was geland.  
Al in de helikopter werd ik behandeld met medicatie. Omdat mijn vrienden de slang 
wisten te beschrijven (een zeer giftige adder) werd er in het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
levensreddend serum klaar gezet. Ik was binnen een half uur op de trauma afdeling van 
het Porya ziekenhuis vlak bij Tiberias. Na vier dagen intensive care mocht ik gelukkig naar 
huis, mijn hand zal met intensieve fysiotherapie helemaal genezen.   

 
Dankzij de training die ik zelf heb gedaan, 
de mensen die de telefoon hebben 
beantwoord en meteen alle benodigde 
hulptroepen hebben ingeschakeld en de 
paramedics die mij hebben behandeld ben 
ik er nog! 
 
Doron 
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MDA PRESENTATIES 
 
Dit jaar was Magen David Adom Nederland 
met een informatiekraam aanwezig op de EO 
Nederland Zingt Dag en de EO-Jongerendag. 
Beide evenementen werden bezocht door 
duizenden mensen met een warm hart voor 
Israël. Het was fijn daar een aantal donateurs 
en toekomstige jeugdvrijwilligers te 
ontmoeten.  

Op zondag 26 juni zijn wij weer met een 
informatiekraam aanwezig op het JomHa voetbal in Amstelveen. 

Om het belang van medische handschoenen bij 
eerste hulpverlening te benadrukken, kon men op 
de EO Nederland Zingt Dag raden hoeveel 
handschoenen er in een plastic doos zaten. Dat 
waren er 238. Vrijwel alle handschoenen die in 
Israël door MDA worden gebruikt, komen uit 
Nederland. Jaarlijks kunnen wij door uw steun 
twee volle containers met een paar miljoen in 
Nederland gefabriceerde poedervrije medische 
handschoenen naar de ambulancestations en 
centrale bloedbank in Israël sturen.  

 
REANIMATIE TRAINING 
 
De jeugdvrijwilligers die de afgelopen jaren gewerkt hebben op de ambulances in Israël 
kunnen u op scholen, bij verenigingen en in kerken vertellen over hun ervaringen. Sinds 
kort kunnen ze daar ook een korte reanimatietraining geven. Heeft u interesse of kent u 
mensen die u daarmee kunt helpen? Wij horen het graag. U kunt contact met ons opne-
men via info@mda-nederland.nl of 06 36339308.  
 
 
VOOR DONATEURS 
Als u een vaste donateur bent, kan MDA Nederland investeren 
in hulp van een blijvend karakter. Vooral daar waar hulp het 
hardst nodig is. U kunt als vaste donateur op naam ‘a Friends 
of Magen David Adom’ kaartje krijgen. Dit kaartje is minimaal 
1 jaar geldig. U kunt het aanvragen via info@mda-
nederland.nl. De aanvraagtermijn is minimaal 6 weken. In 
Israël krijgt u op vertoon van dit kaartje eerste hulp en 
ambulance vervoer. U dient wel een zorgverzekering te 
hebben en het pasje dekt niet de volledige medische hulp.  
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