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BESTUURSVERSLAG 2018 
 

Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2018 incl het bestuursverslag van 2018 
van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom 
Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Amstelveen. 2018 was 
een bijzonder jaar voor MDA Nederland. Het hele jaar hebben wij aandacht 
besteed aan  het 70 jarig bestaan van Israël en het 35 jarig jubileum van de 
Nederlandse vriendenstichting. Op 8 december, de zevende avond van het 
Chanoeka feest werd in dit kader een speciale benefietavond georganiseerd 
in theater het Griffioen in Amstelveen. Verderop in dit jaarverslag wordt hier 
uitgebreid bij stilgestaan. 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze statuten (bijlage) en onze 
website.  
 

Doelstelling 
 
Magen David Adom in Israël 
Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster) in Israël is opgericht in 1930 
om medische noodhulp aan iedereen in Israël  te verlenen. Dit gebeurt door 
middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. 
Magen David Adom (MDA) levert haar diensten, de (acute) hulp en zorg, met 
behulp van  de ambulances, ambulancestations, het opleiden van parame-
dici/verpleegkundigen en vrijwilligers en via alle diensten van de nationale 
bloedbank.. Dit is mede mogelijk door de hulp van tienduizenden vrijwilligers. 
Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, res-
pectievelijk noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode 
Halve Maanverenigingen in de regio.  
“Wie één leven redt, redt de hele wereld”, deze Joodse wijsheid uit het Boek 
Sanhedrin 37a wordt door de vrijwillige en professionele hulpverleners van 
MDA in Israël dagelijks in de praktijk gebracht: dag en nacht staan ze klaar 
voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsitu-
aties. 
MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften van de internationale vrien-
denstichtingen waar MDA Nederland er een van is. 
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Magen David Adom in Nederland  
Magen David Adom Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse 
vriendenstichting met donateurs die als doel heeft het levensreddend werk  
van MDA Israël te ondersteunen. 
MDA Nederland steunt dit levensreddende werk door het werven van fondsen 
om MDA Israël te voorzien van medische hulpgoederen, materialen voor de 
bloedbanken, ambulances en ambulancestations en het begeleiden van Ne-
derlandse jeugdvrijwilligers die in Israël een periode op een ambulance komen 
werken. 
De vriendenstichting MDA Nederland heeft als doelstelling: financiële en ma-
teriële steun aan het medische werk voor de organisatie Magen David Adom 
in Israël via inzamelingen en acties naar bestaande donateurs, het werven van 
nieuwe donateurs en het ontvangen van erfenissen en legaten. De giften van 
MDA Nederland aan MDA Israël worden gelabeld en MDA Nederland bewaakt 
de verantwoording hiervan door MDA Israël. 
MDA Nederland financiert jaarlijks de financiering van medische materialen 
zoals medische handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloed-
bank, defibrillatoren etc. In de loop van de bijna 40 jaar van haar bestaan zijn 
inmiddels acht ambulance stations gebouwd m.b.v.  Nederlandse steun. Het 
negende station, in Modiin staat nu in de planning. Elk jaar worden de kosten 
gefinancierd van het onderhoud van deze Nederlands ambulance stations. 
Daarnaast ondersteunt MDA Nederland het Jeugdvrijwilligersproject Jochai 
Porat. Jaarlijks gaan er zes a tien jeugdvrijwilligers voor een stage op de am-
bulance van MDA naar Israël. Deze stage wordt (deels) vergoed. 
Elk jaar doet MDA Israël daarnaast ook nog aan MDA Nederland een voorstel 
voor extra te financieren projecten. MDA Nederland besluit of ze hier wel of 
niet aan kan voldoen. Tenslotte wordt er altijd geld gereserveerd voor calami-
teiten in Israël, die helaas regelmatig voorkomen. Hiertoe worden zo nodig 
ook extra acties georganiseerd.  
MDA Nederland legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag over de 
inkomsten en uitgaven ten bate van MDA Israël en de wervingskosten in Ne-
derland. 
De stichting houdt de wervingskosten ruim onder de 15%.  
 
 
 
 
 



 

3 

ANBI en CBF keurmerk 
Wij hebben op 20 september 2007 van de Belastingdienst een Beschikking ge-
kregen dat wij per 1 januari 2008 als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
worden aangemerkt.  
Het bestuur van MDA Nederland is verheugd te melden dat per  1 maart  2019 
MDA Nederland het CBF keurmerk voor erkend goed doel heeft verkregen. 
 
 
 

 
 
 
 
Statutaire bepalingen 
De volgende statutaire bepalingen zijn van kracht:   
De stichting heeft ten doel: het verwerven van financiële en materiële midde-
len die het medische werk van Magen David Adom Israël ondersteunen.   
Zij tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:  

a. Het behouden van  haar (jarenlange) trouwe donateurs 
b. Het  werven van nieuwe donateurs 
c. Het samenwerken met stichtingen die MDA door middel van subsidies 

willen steunen . 
d. het inzamelen van extra gelden door organiseren van bi-

jeenkomsten/benefiet avonden en aanwezigheid op bijeenkomsten van 
derden.  
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HET BESTUUR VAN MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND  
 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland 
bestaat sinds 1-10-2018 uit:  
 
Marjan Sprecher-Israëls, arts, voorzitter 
Henk Poolen, penningmeester 
Petra van Werkhoven, secretaris 
Pim Knetemann, donateursadministratie 
Nannette Blitz-Verdooner, lid 
Bennita Blocq, coördinator jeugdvrijwilligers 
Angela Vermeulen, lid 
Daphne Sprecher, communicatie 
 

De bestuurders en ondersteuners zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Tevens zijn er geen leningen, voorschot-
ten of garanties verstrekt aan bestuursleden van de stichting. Bestuursleden 
hebben alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, 
met een maximum van € 1500,- per jaar. Onkosten zijn kosten die bestuurs-
leden redelijkerwijs maken bij de uitvoering van hun functie voor de stich-
ting.   

Stichting Magen David Adom Nederland heeft geen werknemers in dienst.    
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Belangrijkste resultaten 2018 
 
Benefietavond 8 december 2018 
Op 8 december 2018 organiseerde MDA Nederland in theater de Griffioen te 
Amstelveen op de zevende avond van het Chanoeka, het inwijdingsfeest, een 
bijzondere benefietavond ter gelegenheid van 70 jaar Israël en 35 jaar vrien-
den van MDA in Nederland. Uiteraard geheel in Israëlische sfeer met maal-
tijd en muziek en gastsprekers van MDA Israël. De avond stond onder leiding 
van EO presentator Bert van Leeuwen. 
De benefiet stond in het teken van ‘de helden van MDA’ die altijd en overal 
klaar staat om levens te redden. Zowel  de Nederlandse jeugdvrijwilligers die 
vijf weken meedraaien op een ambulance, als de medics en paramedics van 
MDA Israël voor wie het de dagelijkse praktijk is om op de ambulance te wer-
ken of in een meldkamer de noodoproepen te coördineren. Een aantal van 
hen was aanwezig op de avond om hun ervaringen te delen en te vertellen 
over het belangrijke werk dat MDA in Israël doet. Ook vanuit Nederland wa-
ren er diverse sprekers die vertelden over hun connectie, respectievelijk sa-
menwerking met MDA, zoals de plaatsvervangend ambassadeur van Israël, 
Hilah Stern, schrijver Leon de Winter en Marieke van Schaik, de directeur van 
het Nederlands Rode Kruis.  
Drie films introduceerden telkens  de drie tafelgesprekken onder leiding van 
Bert van Leeuwen.  
Tussendoor kon men steeds genieten van de Israëlische muziek van Gilad 
Nezer en zijn band. 
De opbrengsten van de avond  gaan volledig naar de eerste met Nederlands 
geld gefinancierde geavanceerde ambulance, de Mobile Intensive Care Unit 
(MICU). Deze geavanceerde ambulance is toegerust om patiënten alle nood-
zakelijke medische noodhulp te geven tijdens de spoedrit naar het zieken-
huis. 
Het was een zeer geslaagde avond. Dank zij ieders  gulle giften alsmede die 
van een aantal charitatieve stichtingen is het gelukt om voldoende bijeen te 
brengen voor de zo noodzakelijke MICU. 
In  2019 zal deze in gebruik  worden genomen op het Nederlandse ambulan-
cestation in Netivot (niet ver van Gaza).  
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Besteding van de middelen in 2018 
Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te finan-
cieren. Hierdoor kan MDA Nederland geven aan zaken die voor MDA Israël 
urgent en belangrijk zijn. Dit verzoek wordt door de voorzitter en penning-
meester van MDA Nederland in Israël met de financieel directeur en buiten-
landcoördinator van MDA Israël in oktober/november besproken en voor het 
volgend jaar vastgelegd. Afhankelijk van de extra giften en/ of legaten resp. 
extra acties kan er elk jaar ook extra worden bijgedragen bovenop de afge-
sproken projecten. 
 
MDA Nederland heeft in de loop der jaren o.a. bijgedragen aan de bouw en 
/of verbouw en het onderhoud van onderstaande ambulancestations:  

• MDA Station Petach Tikva   

• MDA Station Yavne 

• MDA Station Netivot  

• MDA Station El-Ad  

• MDA Station Fureidis   

• MDA Station Ma‘alot   

• MDA Station Hazor Ha’Glilit   

• MDA Station Baqa al Gharbiyye  
  
De Nederlandse ambulancestations worden jaarlijks onderhouden met behulp 
van Nederlands geld. Deze bijdrage beperkt zich tot het onderhoud van de ge-
bouwen. De reguliere exploitatie van de ambulancestations wordt door MDA 
Israël zelf gefinancierd. De bijdrage aan de diverse werkzaamheden ten be-
hoeve van het onderhoud van de door Nederlandse donateurs gefinancierde 
ambulance stations bedroegen in 2018 € 9.650,--. 
Op verzoek van MDA Israël is met geld van MDA Nederland een pergola voor 
de tuin van het ambulance station in Baqa al Garbya gebouwd, ter bescherming 
tegen de zon. De medewerkers kunnen nu tussen de oproepen in de schaduw 
zitten. 
 
MDA Nederland heeft in 2018 ook één van de tien mobiele schuilkelders van 11m2 
bekostigd die MDA Israël in 2018 in gebruik heeft genomen. Deze schuilkelders 
worden in tijden van escalatie op verschillende momenten op verschillende plek-
ken geplaatst. De mobiele schuilplaatsen zijn gemaakt van versterkt staal en zijn 
een stuk geavanceerder dan de standaard betonnen schuilkelders. Hierdoor bie-
den ze het hoogst mogelijke niveau van bescherming en zijn ze bestand tegen 
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directe gevolgen van 122 mm-raketten, 120 mm mortieren en Qasam-raketten. 
Daarnaast hebben ze 1/3 minder gewicht dan de conventionele betonnen schuil-
kelders en zijn daardoor makkelijk transporteerbaar. Ook de afmetingen en instal-
latie zijn flexibeler.  
 
 
Medische hulpmiddelen  
 
In 2018 heeft MDA Nederland net zoals voorgaande jaren vanuit Nederland 

weer een aantal containers met medische 
handschoenen gestuurd naar MDA Israël. 
In totaal was dit in 2018 een bedrag van € 
101.175,--. 
 
In 2018 is, ter nagedachtenis aan 
Ilanit Blitz, z.l. een mobiel ‘plasmaferese’ 

apparaat aan de nationale bloedbank 
overhandigd op 2 mei 2018 in Petach 
Tikwa ter waarde van $ 25.000.  
Ook een dmv crowd-funding mbv 
vrienden/collega’s van over de hele 
wereld gefinancierde scooter is daar 
op die dag ingewijd.  
 
 
Ambulance jeugd vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l)  
MDA Nederland zendt jaarlijks meerdere jeugdvrijwilligers uit in de leeftijd 
van 18 tot 25 jaar. Zij volgen in Israël een intensieve cursus (basic course) en 
als zij daarvoor geslaagd zijn, doen zij gemiddeld twee maanden dienst op een 
ambulance voor het ambulance-vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) van 
MDA Israël. Een aantal volgt daarna nog een programma voor gevorderden 
(advanced course).  
MDA Nederland financiert de cursus en het verblijf. Aan de jeugdvrijwilliger 
wordt een sponsor bijdrage gevraagd van 500 euro en/of het aanbrengen van 
vijf nieuwe donateurs. Na afronding van het programma deelt de jeugdvrijwil-
liger de ervaringen in de rondzendbrief, op de website of bij  huiskamerbijeen-
komsten, lezingen of evenementen.  
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Bestuursleden Angela Vermeulen en Bennita Blocq begeleiden deze jongeren 
en onderhouden de contacten met MDA Israël voor dit programma.  
 
Het doel van het ambulance-vrijwilligersprogramma (Yochai Porat z”l) is jon-
geren uit het buitenland bewust te laten worden van de Israëlische situatie en 
de noodzaak van het redden van levens via medische eerste hulpverlening. 
Daarnaast hopen en verwachten we dat de jeugdvrijwilligers zelf ook dona-
teur (gaan) worden en hun kring enthousiasmeren dit ook te (gaan) doen.  
In 2018 heeft MDA Nederland de begeleiding vanuit Nederland versterkt door 
de jeugdvrijwilligers informatie te geven waarmee zij in hun omgeving over 
hun ervaringen kunnen communiceren. Daarnaast is er na thuiskomst contact 
geweest met de jeugdvrijwilligers en zij speelden een grote rol tijdens de Be-
nefietavond op 8 december.  
 
In 2018 hebben we voor € 8.000,- aan het Yochai Porat z”l programma bijge-
dragen. Er hebben 11 enthousiaste Nederlandse jongeren deelgenomen aan 
het programma ambulance-vrijwilligers. Zij namen deel aan de zgn. ‘basic 
course’. Zij deelden hun ervaringen met de donateurs in de vijf rondzendbrie-
ven die in 2018 aan donateurs zijn verstuurd en op www.mda-nederland.nl 
zijn te vinden. De jeugdvrijwilligers hebben zelf € 5.500,- aan donaties opge-
haald. Ook waren twee enthousiaste jeugdvrijwilligers deelnemer aan de ad-
vanced course, de tweede cursus voor gevorderden. 
In de zomer van 2018 heet MDA Nederland MDA Israël gevraagd om een pro-
motiefilm te maken over het werk van de Nederlandse jeugdvrijwilligers. Vijf 
van hen is te zien in deze geweldig mooie film die op 8 december op de bene-
fietavond in première ging. 
Acht jeugdvrijwilligers waren aanwezig op de Benefietavond en hebben daar 
aan donateurs over hun ervaringen verteld.  
Drie jeugdvrijwilligers hebben op een bijeenkomst van jongerenvereniging Ha-
boniem van de Liberaal Joods Gemeente jongeren geënthousiasmeerd over 
de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen op de ambulances in Israël.  
 
 
Vrijwilliger Rutger Voortman over zijn ervaringen 
“HET ENE MOMENT GA JE NAAR HUIS, HET ANDERE MOMENT ZIT JE MIDDEN IN EEN CALL” 
 

http://www.mda-nederland.nl/
http://www.mda-nederland.nl/
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Afgelopen zomer heb ik deelgenomen aan het jeugdvrijwilligersprogramma 
van MDA. Mijn diensten heb ik gedraaid in het ambulance station in Ashdod. 
Mijn eerste call was in een waterpark waar een meisje op haar hoofd was ge-
vallen en zich daardoor erg duizelig voelde. Mijn driver besloot om haar voor 
controle naar het ziekenhuis te brengen. Ik zat achterin de ambulance en mijn 
taak was om het meisje in de gaten te houden op mogelijke veranderingen in 
haar gezondheid. De angst, pijn en verdriet waren in haar ogen te lezen en ik 
wilde wel van alles doen om haar te troosten, maar ik kon de woorden niet 
vinden om met haar te praten. Dit vond ik één van de moeilijkste dingen in 
het ambulance werk in Israël; dat ik niet met de patiënten kon communiceren. 
Onderweg naar het ziekenhuis kreeg het meisje ook nog aanvallen, waardoor 
zij voor een tijdje ‘van de wereld’ was. Onze driver zette spoed achter de rit 
en we brachten haar naar een speciale kinderafdeling. Daarna zat onze taak 
erop. Het is gelukkig goed afgelopen met haar. 
 
Een tweede call, was eentje waar ik door het lot in terecht was gekomen. In 
Ashdod is het namelijk de gewoonte dat een ambulance, indien mogelijk, je 
ophaalt en weer thuisbrengt voor een shift. Hierdoor kwam het dat ik onder-
weg naar huis na een nachtdienst betrokken raakte bij een call, waarbij ik niet 
direct begreep wat er aan de hand was, maar het was dachuf (spoed) want 
zwaailicht en sirene gingen aan en de politie reed voor ons uit. Helaas bleek 
het te gaan om een ‘geslaagde’ zelfmoordpoging en konden wij niets meer 
betekenen. Deze call heeft veel indruk gemaakt: dat je op het ene moment 
naar huis gaat en op het andere moment naast 
een overleden persoon staat. Het schakelen in 
het ambulancewerk, de vakkundigheid van de 
mensen op de ambulance en de moed en pas-
sie die zij hebben om zich in te zetten voor an-
deren leidt alleen maar tot grootste respect 
voor deze mensen. 
 
Rutger Voortman 
 
 

Bestaande en nieuwe donateurs in 2018 
 
In 2018 zijn de trouwe donateurs weer van in-
formatie voorzien door middel van vijf 
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rondzendbrieven, een actuele website met twitterfeeds van MDA Israël en 
een eigen MDA Nederland facebookpagina. Er is ook een speciale rondzend-
brief over 70 jaar Israël verschenen en Chanoeka is op 8 december tijdens de 
Benefietavond met donateurs gevierd. Op deze avond zijn ook drie korte films 
vertoond over het werk van MDA in Israël. Eén van de films ging vooral over 
de Nederlandse jeugdvrijwilligers.  
Donaties/legaten: 
Jaarlijks wordt n.a.v. de vijf rondzendbrieven door onze donateurs geld via 
overmakingen op de bank, geschonken.  
Daarnaast wordt er steeds meer rechtstreeks via de website rechtstreeks ge-
schonken. 
Tenslotte is het de penningmeester gelukt om in 2018 betalen via een auto-
matische machtiging, een lang gekoesterde wens van het bestuur, mogelijk te 
maken. 
Inmiddels maken hier een tiental donateurs gebruik van. 
In 2018 waren er 3331 donateurs actief, waarvan 32 periodieke gevers. 
Er zijn 4  Nalatenschapen/Legaten ontvangen. 
74 donateurs van ons zijn helaas overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
hun nabestaanden. Wij  wensen hen veel sterkte toe. 
 
 
Werving nieuwe donateurs 
In 2018 is een nieuwe folder gemaakt en verspreid onder huidige donateurs. 
Daarnaast is donateurs gevraagd nieuwe donateurs te werven en uit te nodi-
gen voor de Benefietavond op 8 december 2018.  
Daarnaast hebben we MDA Nederland onder de aandacht van potentiële do-
nateurs gebracht via de facebookpagina https://www.facebook.com/mdane-
derland/ en een artikel laten publiceren in landelijke media voor Joodse en 
Christelijke doelgroepen.  
 
Beheer van het vermogen   
Het beleid van MDA Nederland is erop gericht om de gelden die zij ontvangt 
zoveel als mogelijk aan te wenden voor MDA Israël. Elk jaar is de stichting op-
nieuw afhankelijk van de in het betreffende jaar geschonken bedragen. De 
hoogte daarvan laat zich vanzelfsprekend niet voorspellen. Het ontvangen van 
legaten en erfstellingen is per jaar zeer wisselend.    

https://www.facebook.com/mdanederland/
https://www.facebook.com/mdanederland/
https://www.facebook.com/mdanederland/
https://www.facebook.com/mdanederland/
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Wanneer MDA Nederland aan het eind van een jaar onverhoopt een negatief 
resultaat behaalt vanwege onvoldoende ontvangen giften en legaten, kunnen 
de reserves van de stichting gebruikt worden om dit tekort te dekken.   
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Financieel 
2018 was voor MDA financieel gezien een goed jaar de inkomsten waren fors 
hoger dan begroot.  
 
     Realisatie  Begroot 
Inkomsten:    € 387.161  € 245 577  
Dotaties aan MDA Israel  € 315.851  € 200 000 
 
Deze hogere inkomsten komen met name door de extra giften die we ont-
vangen hebben naar aanleiding van de benefietavond. Deze (extra) giften 
hebben er toe geleid dat we in 2018 een extra bijdrage konden doen in de 
vorm van een volledig ingericht MICU met een waarde van in totaal € 
114.000. 
 
In totaal is van elke ontvangen euro € 0,82 naar het goede doel gegaan. Voor 
het werven van deze middelen is per ontvangen euro een bedrag van € 0,12 
uitgegeven. De overige kosten voor administratie en registratie zijn per ont-
vangen euro € 0,02. Het overige bedrag is toegevoegd aan de reserve en zal 
in de toekomt naar het goede doel gaan. 
 
MDA Nederland verricht geen activiteiten m.b.t. onderzoek en ontwikkeling.  
 
Risico’s en onzekerheden 
beheersmaatregelen 
Al een aantal jaren neemt het donateursbestand af, vanwege de hoge leeftijd 
van trouwe donateurs. De inkomsten blijven toch ongeveer gelijk.  
 
In 2018 zijn er 27 donateurs bijgekomen.  
De Benefietavond heeft € 112.000 opgeleverd dit zal naar verwachting in 2019 
nog oplopen tot ongeveer € 125.000. Daarnaast heeft de publiciteit die ge-
paard ging met de Benefietavond geleid tot contact met een aantal nieuwe 
fondsen. 
 
Voor verdere informatie over de financiële resultaten verwijzen we naar de 
verkorte jaarrekening die te vinden is op onze website. Wilt u de complete 
jaarrekening ontvangen dan kunt u die opvragen bij de penningmeester.  
 
Monitoring van resultaten 
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De penningmeester maakt periodiek overzichten van de inkomsten en uitga-
ven m.b.v. softwareprogramma Multivers van Unit 4. 
 
Het bestuur van MDA Nederland vergadert elke twee maanden en bespreekt 
dan: 

- De inkomsten, uitgaven en prognose en zo nodig bijstellingsmaatrege-
len 

- Aantal jongeren dat deelneemt aan het Jeugdvrijwilligersprogramma, 
de werving en selectie van jongeren en de begeleiding van de jonge-
ren voor, tijdens en na hun stage 

- Aantal donateurs 
- Voortgang van de projecten uit het jaarplan en zo nodig bijstelling 

daarvan. 
 
Een keer per jaar vindt een beleidsdag plaats waarin het voorgaande beleids-
plan wordt geëvalueerd, ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelstel-
lingen van MDA Nederland worden geanalyseerd en er worden nieuwe doe-
len vastgesteld op grond van deze analyse.  
 
 
Communicatie met belanghebbenden 
 
MDA Nederland onderhoudt jaarlijks (persoonlijk )contact met haar dona-
teurs en met een aantal instanties: 
Donateurs: 
In 2018 zijn de ruim 3000 trouwe donateurs weer van informatie voorzien 
door vijf rondzendbrieven, een actuele website met twitterfeeds van MDA Is-
raël en een eigen MDA Nederland facebookpagina. Er is een speciale rond-
zendbrief over 70 jaar Israël verschenen en Chanoeka is op 8 december tijdens 
de Benefietavond met donateurs gevierd. 
Instanties: 

• Vriendenstichtingen van MDA in andere landen, IMDAC en Pre IMDAC 

• Nederlandse Rode Kruis 

• Israëlische ambassade in Den Haag 

• Nederlandse ambassade in Israël 

• Fondsen en stichtingen in Nederland die MDA (willen) steunen of gaan 
steunen 
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• Executeurs van testamenten waar MDA in voorkomt resp. zal kunnen 
gaan voorkomen 

• Journalisten van voor MDA en Israël relevante media zoals kranten/ 
weblogs etc. 

• Joodse en christelijke organisaties die MDA steunen. 
 
Het doel is om in 2019 de communicatie met de betrokken Joodse en Christe-
lijke organisaties van MDA Nederland te intensiveren.  
 
 
IMDAC 2018 
Op 13 mei vond in Parijs een Pre IMDAC plaats. Vanuit MDA Nederland was 
onze voorzitter, Marjan Sprecher, aanwezig. De directie van MDA heeft toen 
onder meer gesproken over de acute dreigingen in het Noorden en bij de Gaza 
strook. Deze zorgen voor de noodzaak van extra waakzaamheid en inzet van 
MDA. Daarnaast werd de ontwikkeling met ons gedeeld van een nieuwe am-
bulance: een zgn. ‘Stroke MICU’. Een dergelijke ambulance is speciaal toege-
rust om in een vroeg(er) stadium een beroerte te diagnosticeren, zodat be-
handeling in het ziekenhuis sneller kan plaatsvinden.  
Van 28 t/m 31 oktober 2018 vond de jaarlijkse MDA internationale vergade-
ring van alle vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland 
waren Marjan Sprecher en Henk Poolen(penningmeester) aanwezig. Tijdens 
deze dagen zijn onder meer een aantal ambulancestations bezocht.   
 
 Rode Kruis Nederland 
De directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, heeft gesp-
roken op de Benefietavond van MDA Nederland. Daarnaast heeft een delega-
tie van bestuur en directie van het Nederlandse Rode Kruis de Nederlandse 
gemeenschap in Haifa, Tel Aviv en Jeruzalem bezocht op 7 en 8 maart 2018. 
MDA Israël was betrokken bij de organisatie hiervan. 
Van 14 tot 17 januari 2018 vond in Israël de door het Israëlische ministerie van 
gezondheidszorg georganiseerde  IPRED (International Preparedness and Res-
ponse)  conferentie plaats. Vanuit Nederland waren onder andere Peter Las-
schuijt en Murvin Chan van het Nederlands Rode Kruis aanwezig. 
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Medio november 2018 heeft de Vereniging voor Traumachirurgen Nederland 
en het Nederlandse Rode Kruis de heren Alon Schwarz (SZMC in Jeruzalem), 
Chaim Rafalowski (MDA) en Guy Itzhak Kreshover (MDA) uit Israël uitgenodigd 
om van elkaar te leren over traumazorg. Tijdens deze inspirerende week is 
gesproken over hoe de acute keten samenwerkt in Israël en in Nederland. Er 
is ontzettend veel van elkaar geleerd en opgestoken.  
Op initiatief van het LUMC, het Rode Kruis en Traumacentrum West hoorden 
zo’n zestig artsen hoe zij zich kunnen voorbereiden op het behandelen van 
slachtoffers van een terroristische aanslag. Zo vertelde Chaim Rafalowski on-
der andere dat in een crisissituatie rekening gehouden moet worden met het 
publiek. Uit veiligheidsoverwegingen kan een ziekenhuis gesloten worden. 
Mensen blijven echter in zo’n situatie niet wachten op de politie. Ook is gesp-
roken over dilemma’s zoals de vraag of een gewonde terrorist in het zieken-

huis precies dezelfde behandeling 
moet krijgen als een slachtoffer van 
die terrorist. 
Angela Vermeulen heeft de delegatie 
uit Israël tevens uitgelegd hoe de zorg 
in Nederland op hoofdlijnen is geor-
ganiseerd.  Ook heeft zij namens het 
bestuur van MDA Nederland verteld 
over onze Nederlandse Jeugdvrijwilli-
gers en de wijze waarop wij zorgen 
dat de donaties uit Nederland op de 
goede plek terechtkomt. 
 

 
 
 
VOORUITZICHTEN 2019 
 
We hopen dat 2019 een jaar van vrede en veiligheid zal worden voor het 
hele Midden Oosten, Israël in het bijzonder. Voor calamiteiten in Israël, die 
helaas regelmatig voorkomen, worden zo nodig extra acties georganiseerd. 
We kijken uit naar: 

• De inwijding van onze  MICU op 3 mei 2019 in Netivot. 
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• De zgn. ‘corner stone’, de eerste steen van Modiin, het nieuwe ambu-
lance station dat we o.a. m.b.v. Nederlands geld hopen te gaan bou-
wen. 

•  MDA Nederland hoopt op een goed jaar waarin wederom ruimhartig 
door haar trouwe donateurs geschonken zal worden. 

• Tenslotte hopen wij een flink aantal nieuwe donateurs in onze kring 
als vriend/donateur op te mogen nemen. 

 
 
Want: “Wie een leven redt, redt een hele wereld” 


