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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Allereerst dank ik U allen voor de giften die wij van u mochten ontvangen naar aan-
leiding van onze vorige rondzendbrief!  
Inmiddels liggen weer een aantal belangrijke gedenk- en feestdagen achter ons. 70 jaar 
geleden werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. De gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog zijn herdacht. We mogen nooit vergeten wat ons is aangedaan. 
Het belang van het uitroepen van de joodse 
staat Israël, in 1948, en de oorlogen die 
daarop volgden geven aan dat vrijheid een 
kostbaar goed is en dat discriminatie op grond 
van geloof, overtuiging en of achtergrond 
onverteerbaar is! 
 
Op de ochtend van 25 april werd bekend dat 
er een zeer heftige aardbeving had plaats 
gevonden vlakbij Katmandoe in Nepal. 
Duizenden doden en tienduizenden gewon-
den waren te betreuren. Met 300 Israëli’s was 
geen contact mogelijk. Binnen 24 uur werd 
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besloten om een MDA delegatie van 9 personen, paramedici en artsen, naar Nepal te 
sturen. Het was de eerste internationale delegatie die in Nepal aankwam om hulp te 
bieden. Zij brachten 8 pasgeboren baby’s en hun adoptieouders veilig in Israël binnen 48 
uur na de aardbeving. Een deel van de delegatie bleef, samen met de IDF (Israelian 
Defence Force), achter in Nepal en hielp bij het behandelen van de gewonden en het 
repatriëren van Israëli’s. Wij zijn trots op MDA en de staat Israël. Men bewees wederom 
dat waar ook ter wereld Israëli’s in gevaar zijn, MDA er alles aan zal doen om hen te 
bereiken, te behandelen en terug naar Israël te brengen.  
Een aantal donateurs las over deze actie van MDA en stuurde ons spontaan extra dona-
ties. Uiteraard gaan deze gelden rechtstreeks naar Israël om de extra kosten van deze 
actie te helpen dekken. Mocht u alsnog MDA willen steunen specifiek voor de actie in 

Nepal kunt u dat het beste doen door een gift op 
onze Rabo bank over te maken onder vermelding 
van de tekst ‘extra hulp aardbeving Nepal’. 
 
In de vorige rondzendbrief maakte ik melding van 
ons nieuw te financieren ambulance station Baqa 
al-Gharbiyye, bij Hadera. MDA berichtte ons recent 
dat overeenstemming is bereikt met de lokale 
autoriteiten over locatie en bouw van dit station. 

Baqa al-Gharbiyye 

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 dan 
ook inspannen om MDA haar fantastische werk te laten continueren. Wij hopen dat u 
ook ons nieuwe project in Baqa al-Gharbiyye wilt ondersteunen met uw gift. 
Veel dank voor al uw giften! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
JEUGDVRIJWILLIGER ANNIGJE RIJKEN 
 
Het gaat nu echt opschieten, over een week hoop ik geland te zijn in Israël om daar als 
vrijwilliger bij het MDA aan de slag te gaan. Al een tijdje was ik van plan om in het 
buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen. Mijn broer bracht mij op het idee om als 
vrijwilliger bij het MDA te gaan werken. Hij heeft dit namelijk een aantal jaar geleden 
gedaan en hij is hier nog steeds enthousiast over. 
Ik ben mezelf gaan verdiepen in de MDA en al snel stond er een gesprek gepland met 
MDA Nederland over de mogelijkheden. Dit heb ik vervolgens besproken op mijn werk. 
Gelukkig was al vrij snel bekend welke weken ik vrij zou kunnen krijgen voor het vrijwil-
ligerswerk. Ik kon aan de slag met de officiële voorbereidingen: formulieren invullen en 
uploaden, sponsorgeld verzamelen en uiteindelijk het telefoongesprek met het MDA 
Israël.   
Momenteel ben ik bezig met allemaal ‘laatste’ dingen aan het regelen in Nederland, ik 
kijk er naar uit om als vrijwilliger aan de slag te kunnen bij het MDA. 

De ervaringen van Annigje kunt u in een volgende rondzendbrief lezen.  
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JOMHA VOETBAL 
 
Op zondag 21 juni staat MDA Nederland weer met een informatie stand op de jaarlijkse 
JomHavoetbal dag. U kunt bij ons langs komen voor meer informatie over het werk van 
Magen David Adom en over het jeugdvrijwilligers programma.  
Dit jaar geven onze vrijwilligers demonstraties over reanimatie en het gebruik van een 

AED, u kunt zelf ook kennis maken met 
mond-op-mondbeademing en hartmassage. 
 
De JomHavoetbaldag vindt plaats op de 
sportvelden van Escapade in Amstelveen. Wij 
zijn tussen 9.00 en 15.00 uur te vinden naast 
het hoofdveld.  
 
 

 
 
 
MDA ZOEKT NIEUWE DONATEURS EN VRIJWILLIGERS! 
 
Om de hulp die wij gewend zijn aan MDA Israël te geven, hebben wij nieuwe donateurs 
nodig. Kent u mensen die mogelijk interesse hebben? Wij willen u dan vragen hen te 
attenderen op onze website www.mda-nederland.nl. U kunt bij ons ook altijd een flyer 
of een extra rondzendbrief opvragen. Als u een nieuwe donateur aanbrengt, kunt u en 
de nieuwe donateur een replica scooter of mini zoeklampje ontvangen.  
 
U kunt een donateur aanbrengen door ons uw naam en adres én de naam en het adres 
van de nieuwe donateur door te geven. Dit kan op drie 
manieren:  

- U stuurt een briefkaart naar MDA, Postbus 34, 
3155 ZG MAASLAND;  

- U stuurt een e-mail naar  
info@mda-nederland.nl met uw verzoek; 

- U belt ons op 06 3633 9308 en spreekt uw 
verzoek, naam en adres in. 

 
Vindt u het leuk en zinvol om andere mensen over de activiteiten van Magen David 
Adom te vertellen? Wij krijgen regelmatig verzoeken voor lezingen voor scholen, kerken 
en verenigingen in het hele land. U krijgt van ons een introductieprogramma en een 
onkostenvergoeding als u zo’n lezing wilt geven. Wilt u meer weten of heeft u interesse? 
Neem dan contact met ons op via info@mda-nederland.nl of 06 3633 9308.  
 
 

BELASTING AFTREKBAAR? 
 
Uw giften aan MDA Nederland zijn belasting aftrekbaar, omdat wij een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) zijn. U kunt op de pagina “Voorwaarden voor het aftrekken 
van periodieke giften” van www.belastingdienst.nl lezen of u uw gift jaarlijks kan op 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl
http://www.belastingdienst.nl/
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voeren bij uw belastingaangifte. U kunt ook bij ons een formulier aanvragen die u 
daarna ondertekend in tweevoud aan ons kunt opsturen. Na ondertekening door de 
penningmeester van Magen David Adom ontvangt u een formulier terug. Het andere 
formulier is voor de administratie van Magen David Adom. U kunt het formulier 
opvragen of opsturen naar Postbus 34, 3155 ZG Maasland of info@mda-nederland.nl.  
 

 
DE FUNCTIE VAN ONZE ACCEPTGIROKAART 
 
Bij elke rondzendbrief ontvangt u een acceptgirokaart. Deze dient in de eerste plaats als 
adresdrager. U kunt zelf bepalen of u er wel of geen gebruik van maakt. Geef alstublieft 
uw adreswijziging aan ons door, omdat we u anders verliezen als donateur. 
 
Adreswijzigingen kunt u op de volgende manieren doorgeven: 
- Via ons e-mailadres: info@mda-nederland.nl; 
- Op de achterzijde van de MDA-envelop, die u retour kunt sturen naar  

Postbus 34, 3155 ZG MAASLAND; 
- Schrijft u uw adreswijziging alstublieft niet op de acceptgirokaart. Wij kunnen uw 
 mededelingen op de acceptgirokaart namelijk niet achterhalen. 
 
 
ERVARING VAN EEN DONATEUR 
 
Magen David Adom Nederland heeft niet alleen particuliere donateurs. Ook krijgen wij 
regelmatig giften die mensen via hun werk of een bijeenkomst inzamelen. Zo zamelt de  
Dr. C. Steenblokschool uit Veenendaal elke maandag geld in. Onder andere Magen David 
Adom krijgt hierdoor al jaren elk jaar een royaal bedrag van hen. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
 
NEEM MDA OP IN UW TESTAMENT, ALS ISRAËL U TER HARTE GAAT 
 
Wanneer u de Stichting Magen David Adom een legaat wil vermaken, dient in de laatste 
wilsbeschikking de volgende formule opgenomen te worden: 
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Magen David Adom te 
Maasland een som groot ... euro”. 
Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u terecht bij een notaris. 
 
 
 

 
verschillende symbolen, dezelfde principes 
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