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Allereerst bedank ik U allen voor de giften die wij van u mochten ontvangen naar aanleiding 
van onze vorige rondzendbrief! Deze tweede rondzendbrief van 2015 is, het is u vast niet 
ontgaan, net als de vorige rondzendbrief, in een nieuw en eigentijds jasje gestoken. Deze 
nieuwe huisstijl is ontworpen door Soraya Hölzken-Hoeben, die als web redacteur en  
ontwerper recent aan ons bestuur verbonden is. Van haar hand zijn ook onze nieuwe website 
en de nieuwe flyers die onlangs van de drukpers gekomen zijn. Graag horen we wat U van 
onze nieuwe huisstijl vindt.  
 
Op 28 februari ontvingen wij het droeve nieuws van het overlijden van  Cees van Aalst. Cees 
was in 1981 een van de oprichters van MDA Nederland. Hij vervulde de functie van penning-
meester van onze stichting tot 2005. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Connie en zijn (klein) 
kinderen. Wij wensen  hen heel veel sterkte met dit grote verlies. Ook in Israël werd Cees erg 
gewaardeerd. Verderop in deze rondzendbrief staat de rouwadvertentie van MDA Israël.  
 
Inmiddels zijn velen zich weer aan het voorbereiden op het Pesachfeest, het feest dat  
symbool staat voor vrijheid. Op dit feest vertellen we, van    
geslacht op geslacht, het verhaal van de uittocht uit Egypte, 
de overgang van slavernij naar vrijheid.  
MDA Israël doet ook dit jaar weer met Pesach, haar actie 
“Kamcha de Pascha”. Ruim 30.000 voedsel pakketten worden 
door vrijwilligers in het hele land uitgedeeld aan families wier 
financiële situatie het niet toelaat om Pesach te vieren. 
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Inmiddels zijn wij al weer bijna in het tweede kwartaal van 2015. Binnenkort zullen wij 
weer onze traditionele, jaarlijkse bijdrage aan MDA in de vorm van containers met vele 
duizenden medische handschoenen richting Haifa verschepen. Dit jaar sturen wij voor 
het eerst, vanwege strengere hygiënische wetgeving, een nieuw type handschoen. Deze 
handschoenen zijn dikker en langer en daarom ook duurder.  
 

Ook starten wij dit jaar met de werving van gelden 
voor ons nieuwe ambulancestation in  
Baqa al-Gharbiyye. Baqa is een stadje in het Haifa 
district van MDA. Het ligt vlak bij de Groene Lijn en 
heeft ongeveer 30.000 voornamelijk Arabische 
inwoners. Baqa al-Gharbiyye wordt beschouwd als 
het commercieel en industrieel centrum voor de 
vele dorpen en kiboetsiem in de omgeving. Aan het 
Al Qasemi College studeren Arabische en Joodse 

studenten uit heel Israël.  
 
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 
inspannen om deze organisatie haar fantastische werk te laten doen. Wij hopen dat u 
ook in 2015 het prachtige en belangrijke taak van Magen David Adom wederom met 
gulle hand zult blijven ondersteunen! 
 
Pesach Sameach! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 

 
 

MDA ISRAËL BRENGT OOK FAMILIES BIJEEN 
 
Onlangs ontvingen wij vanuit Israël onderstaand verhaal over hoe de Magen David 
Adom Tracing Service na ruim 70 jaar een nicht en neef met elkaar in contact bracht. 
Het begon vorig voorjaar toen Eran Witt vanuit Israël met zijn vrouw, zus en zwager naar 
Berlijn reisden voor de legging van de ‘Stolpersteine’ voor hun grootmoeder en hun oom 
Ernest Witt. Eran en zijn zus Naomi hadden alleen één foto van hun oom Ernest en  
wisten dat hij in de Holocaust was omgekomen. Na Berlijn reisden ze door naar 
Amsterdam, omdat ze hadden gehoord dat het Joods Historisch Museum meer 
informatie zou hebben. Daar vonden ze tot hun verrassing twee koffers met foto’s, 
brieven, gebedsboeken en andere eigendommen van de familie. De koffers waren 
gevonden op een zolder in een huis in Gouda waar Ernest met zijn vrouw had gewoond. 
Eindelijk hadden zij meer informatie over de familie van hun vader Hans.  
Het verhaal ging onverwacht verder toen de Magen David Adom Tracing Service in Tel 
Aviv afgelopen december via het Nederlandse Rode Kruis een verzoek van Tanja Mak 
kreeg. Zij was op zoek naar familie van Hans Witt, de broer van haar biologische vader, 
Ernest Witt. Zij wist dat haar familie niet van haar bestaan op de hoogte was. Haar vader 
was in 1943 in Auschwitz vermoord en zij was opgegroeid bij vrienden van haar vader. 
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Het Nederlandse Rode Kruis bleek een brief van Hans Witt te hebben waarin hij onder 
meer vroeg wat er met zijn broer uit Gouda was gebeurd en of hij kinderen had.  
 
De Magen David Adom Tracing Service startte 
een zoektocht naar Hans Witt en vond een 
Page of Testimony in Yad Vashem van 
Hans/Aryeh Witt in herinnering aan zijn broer 
Ernest. Bij toeval vonden ze op internet ook 
een artikel over de gevonden koffers in 
Amsterdam. Vervolgens namen zij contact op 
met Erin Witt die daarna meteen zijn nicht 
Tanja Mak belde. Zij willen elkaar nu snel  
ontmoeten in Israël of Nederland.  
 
Voor informatie over de zoektochten van MDA: 
www.mdais.com/tracing/IMDA_Red_Crystal  
Informatie over de aanvraag van een stolpersteine kunt u vinden via www.vbvinfo.nl.  
 
 
HET JEUGDVRIJWILLIGERSPROGRAMMA YOCHAI PORAT 
 
De afgelopen jaren heeft u stukjes kunnen 
lezen van één van onze jeugdvrijwilligers die 
in Israël het ambulance vrijwilligers  
programma hebben gevolgd. In deze 
nieuwsbrief vertellen wij meer over dit 
programma.  
Bij Magen David Adom in Israël zijn  
duizenden vrijwilligers werkzaam. 
Chauffeurs, paramedici, medici en veel first 
responders (verpleegkundigen) zijn naast 
hun dagelijkse werkzaamheden, enkele diensten per week beschikbaar als vrijwilliger. 
Velen lopen continu met een pieper op zak en vallen in acute noodgevallen in om levens 
te redden.  
 
Sinds een paar jaar heeft MDA samen met Israël experience ook een programma voor 
jonge vrijwilligers van buiten Israël. Dit programma staat open voor iedereen vanaf 18 
jaar, onafhankelijk van geloof of afkomst. Het programma bestaat uit een intensieve 
eerste hulp cursus van 10 dagen welke wordt afgesloten met een examen. Deze cursus 
wordt in het Engels gegeven en is voor iedereen verplicht. Daarna is het daadwerkelijk 
meewerken op de ambulance. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat deze voor  
tenminste een periode van 5 weken fulltime diensten werkt. De vrijwilliger loopt met 
een gediplomeerde ambulanceverpleegkundige mee en volgt volledig diens instructies. 
Een vrijwilliger mag geen handelingen verrichten waarvoor hij niet bevoegd en  
bekwaam voor is. Dit unieke programma geeft jongeren een kans om de Israëlische 
samenleving van heel dichtbij mee te maken en te leren kennen, vriendschappen met 
vrijwilligers van over de hele wereld en met ambulance personeel zelf te sluiten. 

http://www.vbvinfo.nl/
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Vanwege de intensiteit van het programma is het niet voor iedereen geschikt. Er wordt 
een uitgebreide screening en intake gedaan, zowel in Nederland als in Israël. 
MDA Nederland geeft de vrijwilligers financiële steun om dit programma te volgen. 
 
Heb je interesse of kent u iemand die interesse heeft, schroom dan niet om contact met 
mij op te nemen. 
 
Nannette Blitz, coördinator jeugdvrijwilligers 
nannette@mda-nederland.nl 
 
 

ERVARING VAN EEN DONATEUR 
 
Ad van der Linden is al jarenlang donateur van Magen David Adom Nederland. Hij kent 
het werk van MDA in Israël ook via zijn dochter die in Jeruzalem woont. Afgelopen  
december had hij helaas zelf de hulp van MDA nodig toen hij onderweg naar Israël in het 
vliegtuig onwel werd  Hij werd direct op het vliegveld door MDA opgevangen en  
verzorgd en kon vervolgens naar zijn dochter. Hij werd door de MDA mensen erg prettig 
bijgestaan en hoefde tot zijn verrassing niet te betalen toen hij zijn MDA pas uit 2011 liet 
zien. Dit voorjaar zal hij weer naar Jeruzalem gaan. 
 
Het MDA friends kaartje geldt per jaar. Aanvragen kan via info@mda-nederland.nl. De 
aanvraagtermijn is minimaal 6 weken en kan soms langer duren. In Israël kunt u op  
vertoon van dit kaartje gratis eerste hulp en ambulance vervoer krijgen. U dient wel een 
zorgverzekering te hebben en het dekt niet de volledige medische hulp. Welke kosten 
wel en niet vergoed worden, kunnen wij niet van tevoren aangeven. 
 
 

 
 

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL 
EXTENDS ITS DEEPEST CONDOLONCES  
TO MRS CONNIE VAN AALST-VALSTAR  

& THE VAN AALST FAMILY 

ON THE PASSING OF THEIR HUSBAND AND FATHER 

Mr. Cees van Aalst 
KNIGHT OF THE ORDER OF ORANJE-NASSAU 

Past Treasurer - MDA The Netherlands 
A MAN OF VISION, WITH AN OPEN HEART AND AN OPEN MIND, RESOURCEFUL  

AND FULL OF LOVE FOR ISRAEL 
A PARTNER IN THE MISSION OF LIFE-SAVING IN ISRAEL FOR MANY YEARS 

HIS MEMORY WILL REMAIN FOREVER IN OUR HEARTS   
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