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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Graag spreek ik hier mijn dank uit voor de giften die wij van u allen mochten ontvangen in de 
afgelopen periode. 
Ik schrijf dit op de ochtend waarin de hele wereld siddert en rouwt, na de vreselijke barbaarse 
aanslagen door IS op heel veel onschuldige mensen, jong en oud, in Parijs. Wij leven intens 
mee in diep verdriet! Helaas zijn de angst, de woede en de onmacht, die dit oproept in de 
hele wereld, in Israël al zo veel jaren  de gevoelens waarmee de burgers te maken hebben en 
waarmee geleefd en omgegaan moet worden.  
Het voltallig bestuur is niet lang geleden teruggekeerd van een MDA-reis naar alle Nederland-
se ambulance-stations in Israël. Terwijl het leven in Tel Aviv ‘normaal’ leek door te gaan was 
er zelfs daar sprake van een altijd aanwezige angst dat er overal, op elke plek en op elk tijdstip 
een aanslag zou kunnen plaatsvinden. Deze keer niet alleen met wapens maar op een nieuwe 
gruwelijke manier. Wij waren ter plaatse getuige van het ongelofelijke werk dat MDA verricht 
om levens te redden in het hele land.  
Wij 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 laten blijven doen.   
Daarom zijn wij al in Israël en direct na thuiskomst een extra actie gestart om de drieduizend 
gemeenschappen in Israël te steunen met een eerste-hulp-tas (zie foto op de volgende 
pagina) voor elke vrijwilliger ter plekke. U kunt MDA extra steunen door het geld voor één of  
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meerdere van dergelijke tassen via ons te doneren. 
Het symbolische bedrag voor een tas bedraagt 3 x 
chai (een leven): 3 x 18 = €54,-.  
 
Op 12 november jl. organiseerden wij een infor-
matief evenement over het werk van MDA Israël, 
verderop het verslag over een geslaagde avond 
waarbij wij rond de zestig donateurs mochten 
ontvangen.  
Dankzij uw steun hopen wij ook in de komende 
periode weer veel te kunnen betekenen voor MDA. 
De bouw van ons nieuw ambulance-station In Baqa 
al Garbya vordert gestaag, zoals wij met eigen ogen hebben kunnen aanschouwen (zie 
foto op de vorige pagina). U kunt ons nog steeds helpen bij de financiering van dit 
ambulance-station. 
Nu de maand december weer nadert, wijzen wij u er graag op dat u door een gift aan 
MDA vóór 31 december, de fiscale aftrekmogelijkheden van 2015 nog kunt benutten!  
Deze Chanuka-rondzendbrief is al weer de laatste van 2015. Dit jaar combineren wij 
deze voor het eerst met onze traditionele kalender. 
Wij wensen u chag sameach, goede feestdagen en een gezond en mooi 2016! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 

 
 
EVENEMENT MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 
 
Op donderdagavond 12 november organiseerde MDA Nederland voor haar donateurs 
en vrijwilligers in Amsterdam een avond over het werk van 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 do-
naties zijn geopend in Petach Tikwa, Yavne, Netivot, Maalot, ElAd, Fureidis en Hatzor. 
Over ongeveer 4 maanden wordt een station in Baqa Al Gharbya geopend. Ook stelde zij 
het huidige bestuur voor dat geheel uit vrijwilligers bestaat.  
 
Yonathan Yagadovsky, directeur buitenland van MDA in Israël, vertelde over hoe de 

Nederlandse vrienden-
stichting altijd de ge-
vraagde steun geeft en 
ambulancestations in 
het hele land wil ope-
nen. Ook ging hij in op 
de recente vijandighe-
den. Sinds september 
zijn 12 Israëlische Joden 
gedood en 178 gewond 
geraakt door aanvallen 
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door vooral jonge Arabieren en vrouwen. MDA kan door 
alle donaties en 40.000 vrijwilligers snel ter plekke zijn. 
Zo was een ambulance in tweeënhalve minuut bij een 13 
jarige Joodse jongen die terwijl hij fietste door een 13 
jarige Palestijn levensgevaarlijk verwond werd in zijn 
borstkas. De jongen is inmiddels thuis aan het herstel-
len. Een video liet zien hoe snel MDA op eerste berich-
ten reageert en hoe snel first responders met kogelvrije 
vesten ter plekke zijn. Op Youtube kunt u meer filmpjes 
van Magen David Adom vinden.  
 
Asaf Chen (op de foto hiernaast) 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 
MDA in april met een vliegtuig vol hulpmiddelen als eerste internationale hulporganisa-
tie in Nepal aan kwam. 200 families met onder andere pasgeboren baby’s konden snel 
terug naar Israël. Asaf bleef daarna nog drie weken en was voor 60 andere hulporganisa-
ties coördinator shelter (bescherming/ schuilen). Veel foto’s illustreerden zijn verhaal.  
 
Ad Beljaars van de internationale afdeling van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) vertel-
de kort over de samenwerking die plaatsvindt op verzoeken van MDA. 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. De les is meer naar morele zaken te kijken.  
 
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 medi-
sche 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 ervarin-
gen 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.  
 
Nannette Blitz, jeugdvrijwilligerscoördinator, gaf aan hoe zij met alle jongeren die zich 
aanmelden een gesprek heeft en hoe de jongeren zich na terugkeer nog inzetten voor 
MDA. Vanavond was ook 
de officiële start van de 
reanimatietrainingen die 
de jeugdvrijwilligers kun-
nen geven op scholen, 
bij verenigingen in een 
kerken. Aan alle aanwe-
zigen (en bij dezen aan u 
als lezer) de oproep om 
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een dergelijke bijeenkomst te organiseren voor uw sjoel, vereniging, kerk of school. U 
kunt ons benaderen via info@mda-nederland.nl of 06 36339308.  
 
Aviel Ragamin, voorzitter CIJO (jongerenafdeling van het CIDI), gaf de aanwezige jeugd-
vrijwilligers adviezen over hoe zij na terugkeer in Nederland over hun ervaringen in Is-
raël kunnen praten. Door de media is er een beeld waarin vooral benadrukt wordt wat 
Israël verkeerd doet. Hij raadde aan om eerlijk te vertellen wat zij persoonlijk hebben ge-
daan en het hele verhaal te vertellen, bijvoorbeeld ook hoe zij Arabieren en atheïsten 
hebben geholpen. Een brievenactie of een opiniestuk in Trouw kan ook helpen.  
 
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 ook hier aan u allen de oproep om mensen in uw omgeving te 
vragen donateur te worden en het belangrijke werk van MDA te steunen.  
 
 
ERVARINGEN VAN EEN DONATEUR 
 
Aan bijzonder grote giften, wordt door Magen David 
Adom speciale bekendheid gegeven. Neemt u gerust 
contact met ons op, als u een schenking met naam wilt 
doen voor bijvoorbeeld een AED. Dit is mogelijk vanaf 
1000 euro.  
Donaties voor ambulances krijgen een ceremoniële 
onthulling. Zo stuurde onze in Nederland wonende 
donateur Heather Kurzbauer ons onlangs foto’s van de 
ambulance die zij samen met haar in Amerika wonen-
de zus via MDA Friends of America ter nagedachtenis 
aan hun vader, Dr Robert Kurzbauer heeft gegeven.  
 
Als u een legaat wil vermaken, kunt u in de laatste wilsbeschikking opnemen: “Ik lega-
teer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Magen David Adom te Maasland een 
som groot ………….euro”. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij een notaris. 
 
PERIODIEKE OVERMAKING 
Donateurs van Magen David Adom Nederland kunnen zelf bepalen welk bedrag zij wan-
neer willen overmaken. De acceptgiro, die u bij de rondzendbrief ontvangt, is bedoeld 
als adresdrager. U kunt zelf via uw bank ervoor kiezen een periodieke overmaking in te 
stellen. Ons bankrekeningnummer is NL09 INGB 0003 6494 83. We werken niet met in-
casso’s, als u het periodieke bedrag wilt veranderen, kunt u dit zelf doen.  

Als u uw giften wilt opvoeren bij uw belastingaangifte, kunt u het formulier van de belas-
tingdienst (zie www.mda-nederland.nl/anbi) in duplo invullen. De twee formulieren kunt 
u opsturen naar Postbus 34, 3155 ZG Maasland. Na ondertekening door onze penning-
meester ontvangt u één formulier terug. Het andere formulier is voor de administratie 
van Magen David Adom Nederland. 
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