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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Israël kan niet zonder MDA en MDA niet zonder u! Zeker niet, nu de dreiging in het Midden 
Oosten weer verder toeneemt. In deze speciale (extra) digitale zomer rondzendbrief willen 
we u informeren over de (actuele) situatie van Magen David Adom in Israël.    
 
ONS NIEUWE AMBULANCE STATION IN BAQA AL-GHARBYA IN OKTOBER KLAAR 
De overeenkomst met de lokale autoriteiten voor de aankoop van de grond is getekend en 
de bouwvergunning voor het ambulance station is net afgegeven! De architect is samen met 
de bouwkundig ingenieur van de gemeente begonnen met de voorbereiding voor de aanleg 
van de infrastructuur van het station zoals: de oprit, de waterleidingen en de stroom- en 
veiligheidsvoorzieningen. Het ambulance station behelst o.a. medische-, coördinatie- en 
wachtruimten, alsmede een overkapping voor twee ambulances.  
    
De planning voor de opening van het nieuwe ambulance station in Baqa al-Gharbya is: 
oktober 2015! Uw bijdrage aan de totstandkoming van dit ambulance station wordt zeer op 
prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL09 INGB 0003 6494 83 o.v.v. 
ambulance station Baqa. U kunt ook via onze website rechtstreeks geld overmaken 
http://www.mda-nederland.nl/doneren.   
 
Wilt U een substantiële donatie voor het nieuwe ambulance station Baqa doen? Neemt u 
dan contact met ons op, zodat wellicht plaatsing van een persoonlijke plaquette in een van 
de ruimten van het ambulancestation mogelijk is. U kunt ons voor meer informatie hierover 
mailen op info@mda-nederland.nl of bellen op  06 36339308.  
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MDA IN PARAATHEID VOOR NIEUWE 

DREIGINGEN 
 
Op dit moment wordt Israël, zowel 
vanuit de Gazastrook (Hamas en IS), 
de Sinaï (Al Qaida), vanuit Syrië (IS) als 
Libanon (Hezbollah) bedreigd. Vanuit 
de Gazastrook zijn recent weer 
raketten op Israël afgevuurd. In het 
noorden is Israël getuige van een 
toenemende escalerende situatie. Het 
leger van Assad heeft de grens bij de 
Golan Hoogte verlaten en door het 
vacuüm dat is ontstaan heeft Israël 
daar nu te maken met dreigingen van 
Hezbollah en nieuwe bedreigingen 
van IS.  Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria vonden de afgelopen maanden 
terroristische aanvallen plaats in de vorm van schiet- en steekpartijen. Een aantal 
Israëli’s is hierbij omgekomen of gewond geraakt.    
 

Magen David Adom staat altijd 
paraat en heeft zich intensief 
voorbereid op verschillende 
scenario’s. Er is dagelijks 
contact met het leger en de 
veiligheidsdiensten. MDA 
neemt dan ook deel aan hun 
veiligheidsoefeningen die 
afgestemd zijn op de laatste 
ontwikkelingen.  
 

De aanslagen in Frankrijk, Tunesië en Koeweit op 26 juni hebben helaas weer aange-
toond hoe meedogenloos de aanvallen zijn en hoeveel competenties en nieuwe 
vaardigheden nodig zijn om direct na zo’n aanval levens te redden. Uw giften aan MDA 
zijn daarom nu meer dan ooit hard nodig!    
U kunt uw donatie overmaken naar onze rekening NL09 INGB 0003 6494 83 of recht-
streeks via onze website http://www.mda-nederland.nl/doneren geld overmaken.  
 
Tot slot bereikte ons op 2 juli het historisch bericht dat MDA alles rond heeft voor de 
noodzakelijke ondergrondse nieuwbouw van de bloedbank in het centrum van het land. 
  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!  
  
Namens het bestuur van MDA Nederland, 
Marjan Sprecher, voorzitter 
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