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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Allereerst wens ik u allen een mooi 2015 en nog vele jaren in gezondheid. Moge 2015 een jaar 
worden van vrede in de hele wereld en in het bijzonder in Israël! Graag spreek ik hier mijn 
dank uit voor de giften die wij van u allen mochten ontvangen in het afgelopen jaar en de 
extra giften die u heeft gedaan na de kalender van december 2014!! 
 
Het bestuur van MDA-Nederland volgt, net als u allen, de ontwikkelingen in het Midden-
Oosten met grote betrokkenheid en bezorgdheid. Helaas zijn er ook de afgelopen tijd weer 
veel gebeurtenissen geweest die aanleiding geven tot zorg.  
Op 18 november 2014, tijdens de IMDAC, vond een meer dan afschuwelijke aanslag plaats op 
een synagoge in Jeruzalem in de orthodoxe wijk Har Nof. MDA was zeer snel ter plekke met 
medisch personeel en ambulances. Eén van de eersten die aankwam op de plaats van de 
aanslag  was een MDA-paramedic. Met gevaar voor eigen leven redde hij meerdere levens, 
terwijl de terroristen nog mensen verwondden met messen en bleven schieten. 
 
 
 
Bij deze aanslag werden vijf Israëli’s, waaronder vier 
rabbijnen, gedood. Diezelfde middag deed deze paramedic 
zijn aangrijpende verhaal tijdens de IMDAC. Ondertussen 
blijft het in 2015 erg onrustig in de Egyptische Sinaï aan de 
zuidgrens van Israël, aan de grens met Gaza en aan de 
noordkant van Israël met Hezbollah.  
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Christine van Baalen, onze secretaris, heeft helaas eind 2014 besloten ons bestuur te 
verlaten. Gelukkig vonden we snel een opvolger voor haar: Petra van Werkhoven. 
 
Met gepaste trots kan ik u ook vertellen dat wij eind 2014 live gegaan zijn met onze 
moderne nieuwe website www.mda-nederland.nl. Er wordt nog steeds aan gewerkt om 
de website verder inhoudelijk te vullen. 
 
In november, tijdens de jaarlijkse IMDAC, is de volledig gerenoveerde MDA-post in 
Hazor Haglilith geopend, zie hierover meer verderop in deze nieuwsbrief. Wij voelen ons 
geïnspireerd en gesterkt door de inzet van alle mensen van MDA in Israël, voor wie ieder 
mensenleven telt. Samen met u, blijven wij ons dan ook inspannen om deze organisatie 
haar fantastische werk te laten doen. 
 
Wij hopen dat u ook in 2015 het prachtige en belangrijke werk van Magen David Adom 
wederom met gulle hand zult blijven ondersteunen! 
 
Shana Towa! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 

 
 

EEN NIEUWE SECRETARIS 
 
Per 1 januari ben ik secretaris geworden van Magen David 
Adom in Nederland. Ik ben Petra van Werkhoven, 39 jaar, 
getrouwd, woonachtig in Amsterdam en als 
bestuurssecretaris werkzaam bij Zonnehuisgroep Amstelland. 
Dit is een zorginstelling voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- 
en thuiszorg in Amstelveen, Amsterdam-Zuid, Ouder Amstel, 
Mijdrecht en Vinkeveen. Vanuit die functie heb ik de 
afgelopen jaren van Marjan Sprecher het nodige gehoord 
over Magen David Adom en Israël. Toen ik in oktober 2013 
voor het eerst Israël bezocht, toen mijn man daar voor zijn 
werk bij een congres aan de Hebrew University was, werden 
deze verhalen concreter. Ik vond het fascinerend te zien hoe de geschiedenis daar zo’n 
rol speelt en hoe mensen met elkaar omgaan. Dat was zoveel meer omvattend dan we 
hier op het nieuws zien. Ik was dan ook vereerd toen Marjan mij vroeg secretaris te 

Bij de aanvang van de IMDAC-vergadering vond een 
uitgebreid in memoriam plaats ter nagedachtenis aan 
Willem van Baalen. Eli Bin, algemeen directeur van MDA, 
besteedde in zijn indrukwekkende speech aandacht aan de 
immense inspanningen en prestaties van Willem van Baalen 
voor MDA. Het was heel roerend om te zien dat Willem zo 
geliefd was bij zo velen in Israël en de overige Internationale 
MDA-vrienden-organisaties! 
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worden. Het is bijzonder en een uitdaging om dit van de familie Van Baalen over te 
nemen, die dit zoveel jaren met zoveel toewijding hebben gedaan. Als u vragen of 
suggesties heeft, hoor ik dat graag van u via petra@mda-nederland.nl of 06 3633 9308. 
 
 

JEUGDVRIJWILLIGER CHRISTIAAN NIJSINK 
 

Mijn tweede tour naar Israël, nu voor de “advanced” 
course. Met deze opleiding van een week, leer je extra 
vaardigheden om te assisteren op de NATAN (Intensive 
Care Ambulance). In de eerste cursus werd veel aandacht 
aanbesteed aan wat te doen bij ongevallen, deze cursus 
ging meer in op het “waarom” in het behandelen van pa-
tiënten voor aankomst van het ziekenhuis. We leerden o.a. 
infuus prikken. We oefenden eerst op oude infuuslijnen, 
die aders moesten voorstellen en daarna oefenden we echt 
op elkaar. Altijd was onze instructeur daarbij aanwezig om 
te zorgen dat er geen ongelukken gebeurden. Dit was eerst 
best heftig, met name om iemand bewust pijn te doen 
waarmee je in dezelfde slaapkamer slaapt en die weet dat 

het de eerste keer is dat je dit doet. Ook kwam hoe te handelen bij bevallingen aan de 
orde en assisteren bij het intuberen van een patiënt.  
 
Het vrijwilligerswerk bij MDA is niet zomaar iemand helpen, men vertrouwd op jou en je 
moet er staan als anderen weglopen. Toch zie je dat MDA geen overheidsorganisatie is 
maar grotendeels op giften moet overleven. Naast een van de ambulance posten staat 
een brandweer kazerne van de overheid, mooi, groot en functioneel. Daarnaast is de 
ambulancepost een oud vervallen gebouw waar er niet eens een stroomkabel is om 
ambulance op aan te sluiten. Dat geeft maar weer aan dat ondanks de hoge kwaliteit 
zorg die geleverd word en moet worden MDA ook een hoop uitdagingen heeft om alles 
draaiende te houden. Nu hoor ik het geluidsignaal in de post “Natan Aleph, Natan 
Aleph” dat is mijn ambulance, ik moet gaan... “Elk mensen leven is er een”.  
 

Lees het hele verhaal van Christiaan op www.mda-nederland.nl/christiaan 
 
 

VERSLAG IMDAC, INTERNATIONAL MAGEN DAVID ADOM MEETING 
 

Van 16 t/m 19 november 2014 vond de jaarlijkse MDA internationale vergadering van 
alle vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland zijn we hierbij 
aanwezig geweest met drie bestuursleden, Marjan Sprecher voorzitter, Nannette Blitz 
coördinator jeugdvrijwilligers, en ondergetekende, Emmy van Dijk penningmeester. 
 
Op zondagmorgen zijn we naar het zuiden vertrokken om een bezoek te brengen aan de 
kibboets Nirim, vlakbij de Gaza strook. Hier hebben we indrukwekkende verhalen van 
ooggetuigen gehoord over de operatie ‘Protective Edge’, en MDA’s activiteiten ten tijde 
van deze oorlog. Op de laatste dag, 26 augustus, kwam een in deze kibboets wonende 
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paramedic om het leven doordat een raket zijn auto trof. Maandagmorgen zijn we 
richting de Golan hoogvlakte gereden en maakten we een stop vlakbij de grens met 
Syrië. De gids gaf aan dat het nu rustig was maar twee dagen ervoor was nog het 
oorlogsgeweld duidelijk te horen op die plaats. Bizar! We bezochten de MDA post in 
Qazrin, die na renovatie door de Engelsen, feestelijk werd heropend.  
 
Daarna reden we naar ‘onze’ post Hatzor HaGlilit. Dankzij financiële steun van Neder-
landse en Zwitserse donateurs, waaronder, een legaat van Maurits Krukziener, speciale 
giften van mevr. Corry Kuiper-Frank en De Will en Rita Jaeger Foundation, kon deze post 
ingrijpend gerenoveerd worden. Wat zag de post er fraai uit! Caspar Veldkamp, de 
Nederlandse ambassadeur en Marjan Sprecher hielden een toespraak ter eren van de 
heropening. Daarna werden de plaquettes onthuld, onder andere bij ‘The Ronny 
Naftaniel Staff resting room’ als dank voor zijn jarenlange inzet voor MDA Nederland. 
 
Op dinsdag en woensdag werd er vergaderd. De vergadering werd geopend met een in 
memoriam ter nagedachtenis aan Captain Willem van Baalen door Elli Bin, algemeen 
directeur van MDA Israël en Marjan Sprecher namens MDA Nederland. Er waren enkele 
hele interessante gastsprekers met informatie over de actuele politieke situatie. De 
deelnemende landen deelden ook hun fundraising ervaringen van het afgelopen jaar, 
wat heel nuttig was. Het was mijn eerste IMDAC. Het was indrukwekkend, vermoeiend 
maar bovenal inspirerend voor de toekomst! 
 
Emmy van Dijk, penningmeester 

 
 

ERVARING VAN EEN DONATEUR 
 
Lex Krukziener was, samen met zijn dochter Nathalie, 
aanwezig bij de heropening van Hatzor Haglilit in november 
2014. Maurits Krukziener, de vader van Lex, is tijdens zijn 
leven een trouw donateur van Magen Adom Nederland 
geweest, en heeft na zijn dood een legaat aan MDA doen 
toekomen. Het legaat is gebruikt voor de renovatie van 
Hatzor Haglilit. Lex en zijn dochter waren zeer onder de 
indruk van de renovatie en de plaquette die ter nagedachtenis aan Maurits is geplaatst. 

 
 

NEEM MDA OP IN UW TESTAMENT, ALS ISRAËL U TER HARTE GAAT 
 

Indien u Magen David Adom een legaat wil vermaken, dient in de laatste wilsbeschikking 
opgenomen te worden: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Magen 
David Adom te Maasland een som groot .... euro”. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij een notaris. 
 

 
  

verschillende symbolen, dezelfde principes 


