
 

 

Beste vrienden van Magen David Adom, 
Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen. 

In de vorige rondzendbrief maakte ik melding van de foto-impressie en film van onze              

benefietavond op 8 december jl. op onze website. Ik hoop dat u ervan genoten hebt de                

beelden (terug) te zien. 

 

Raketaanvallen uit Gaza op Tel Aviv, Kfar Saba en Sderot in maart 

Helaas zijn er er onlangs weer raketten afgevuurd vanuit Gaza naar dichtbevolkte gebieden             

in Israël. Twee raketten werden afgevuurd op Tel Aviv, gelukkig zonder grote schade. Wel              

zijn er veel mensen erg geschrokken en behandeld voor shockverschijnselen. Vlak daarna            

trof een raket vanuit Gaza helaas wel een woonhuis in Kfar Saba, dicht bij Tel Aviv. MDA                 

behandelde zeven slachtoffers met verwondingen waaronder een drietal kinderen.         

MDA-ambulances en MICU’s waren bij beide incidenten snel ter plekke om gewonden te             

behandelen en te vervoeren naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen (zie bovenstaande foto           

met speciale uitrusting). MDA’s nieuwe en beschermde National Operations Center ontving           

vele oproepen van verontruste burgers die ontploffingen hoorden. In de nacht erna zijn             

opnieuw ruim 60 raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Het is bij het schrijven van deze                

rondzendbrief nog onduidelijk of er inmiddels een staakt het vuren is bereikt. 

 

Feestelijke inwijding MICU-ambulance in Netivot op 3 mei 

Onze eerste met Nederlands geld gefinancierde MICU-ambulance is inmiddels door MDA           

Israël besteld. Deze MICU wordt gestationeerd in het ‘Nederlandse’ ambulancestation in           

Netivot, dat wij precies tien jaar geleden hebben gedoneerd. Gezien de aanhoudende            

dreiging in deze regio pal naast de Gazastrook, is de MICU daar op dit moment ook hard  
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nodig. Onlangs financierden wij ook een nieuwe pergola voor dit station. Verderop in deze              

rondzendbrief wordt u hierover verder geïnformeerd. Op vrijdag 3 mei a.s. hopen wij deze              

MICU feestelijk in te wijden in aanwezigheid van onze Nederlandse ambassadeur, de heer             

Beschoor Plug, en de burgemeester van Netivot. Ook donateurs en vertegenwoordigers van            

stichtingen die hebben bijgedragen zijn hierbij aanwezig. Vanzelfsprekend zal dit een           

bijzondere gebeurtenis worden. Mocht u belangstelling hebben om hierbij ook aanwezig te            

zijn dan kunt u dit bij ons melden. Het vervoer vanuit Tel Aviv wordt door MDA geregeld. 

 

Email adres 

Naast deze rondzendbrief, willen wij u komend jaar ook op de hoogte houden via twee korte                

digitale nieuwsbrieven, te beginnen in mei na de inhuldiging van de MICU. Indien u deze               

wenst te ontvangen, kunt u zich aanmelden met uw e-mail adres via info@mda-nederland.nl 

 

Donateurs initiatieven 

In deze rondzendbrief leest u over een aantal initiatieven van donateurs die zich op              

verschillende manieren inzetten voor MDA en Israël. Wij vinden het inspirerend om te zien              

wat MDA losmaakt bij mensen en zijn trots dat we zulke betrokken donateurs hebben! 

 

We 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 het mogelijk te maken dat MDA haar belangrijke werk continueert.             

Helaas soms in oorlog en hopelijk vooral in vrede. Want wie een leven redt, redt een hele                 

wereld …..  

 

Chag Sameach, goede Pesach en Pasen! 

 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 

 

CBF Erkenning  
Met gepaste trots kunnen wij u melden dat MDA Nederland, naast het Anbi-keurmerk, nu              

ook het CBF keurmerk heeft verkregen. Het Centrum Bijzonder Fondsen toetst of goede             

doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. MDA Nederland behoort nu tot de 580 door hen              

erkende doelen. 
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Pergola Netivot 
Naast het financieren van de bouw van nieuwe ambulancestations, reserveert MDA           

Nederland ook geld voor het onderhoud van deze stations. Zo hebben we onlangs een              

pergola kunnen aanschaffen voor ons station in Netivot, zodat de (para)medics en            

vrijwilligers beschermd tegen de zon even kunnen bijkomen tussen de intensieve ritten            

door. De pergola is gebouwd ter nagedachtenis van Dori z”l, een teamlid dat onlangs helaas               

overleden is. Dori was meer dan 40 jaar een senior medic en ambulancechauffeur bij het               

Netivot station. Na zijn pensioen hield hij zich als vrijwilliger bezig met het onderhouden van               

de tuin van het station en zorgde ervoor dat het de mooiste tuin van alle MDA stations is.                  

Om zijn herinnering te eren, werd het verzoek ingediend om een Pergola te bouwen en deze                

aan hem op te dragen. We zijn blij dat we vanuit MDA Nederland hieraan hebben kunnen                

bijdragen. 

 

Donateur aan het woord: “Het is maar heel klein wat doen,           

maar je merkt dat het mensen raakt” 
De familie Ras is een trouwe MDA-donateursfamilie uit Urk. De replica’s van de MDA              

voertuigen die ze met hun donaties ontvangen, sparen ze op. Maar niet voor zichzelf.              

Dieneke Ras vertelt: “Wij dragen Israël een bijzonder warm hart toe en willen dat niet alleen                

middels donaties aan MDA laten zien, maar ook direct aan de bevolking. Daarom sparen we               

de replica’s van MDA op en nemen we ze mee als we naar Israël gaan om ze daar uit te delen                     

aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het ene ambulancetje gaat naar               

een kindje wat gevallen is en huilt om zijn zere knie, het andere replicaatje naar een                

orthodox gezinnetje waar een kleintje in de buggy zit, en uit het niets drie vier broertjes en                 

zusjes aankomen snellen die ook graag een scooter of ambulance willen. Zo kom je op een                

bijzondere manier in contact met de mensen in Israël.  

 

De allermooiste momenten zijn toch in het ziekenhuis. Met een beetje lef en schroom ga je                

de ziekenkamers binnen en houdt een replica voor. Bijna alle kinderen vinden het erg leuk.               

De oogjes die dan oplichten, die glimlach zo spontaan. En niet te vergeten de ouders die erbij                 

zijn, die zo intens blij zijn dat je hun kind, al is het maar een ogenblik, zo blij hebt gemaakt.                    

Kijk dat doet ook wat met ons. Het mooie is ook dat iedereen die replica's herkent. Het komt                  

uit hun straatbeeld.  
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Eén ontmoeting vond ik wel heel bijzonder. Daar lag een grotere knul, een jaar of 12-13 op                 

een kamer alleen. Zijn moeder zat bij hem. Ik vroeg in het Engels of hij ook een replica wilde                   

en hield hem de ambulance en een scooter voor, hij mocht kiezen. Hij koos de scooter. Zijn                 

moeder vroeg waarom wij dat gaven. Ik zei dat wij van Israël houden, en ze op deze manier                  

een hart onder de riem willen steken. Ze zei toen: wij komen uit Hebron. En ik, nog in mijn                   

onwetendheid wat ze er werkelijk mee bedoelde: wij komen uit Holland. Ja maar, zei ze, wij                

zijn Palestijnen... Ze kreeg tranen in haar ogen, zo fijn vond ze die positieve aandacht. Tja                

hoop doet leven toch?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan de gesprekken die ontstaan met het geven van een replica op straat. Ouders vragen                

altijd: waarom? en "hoe komen jullie aan 'onze' ambulances?" Daarop mogen wij vertellen             

dat wij Israël steunen (dit kunnen we toevallig in het Ivriet zeggen), en dat wij als land achter                  

Israël staan. Ook dat er iedere zondag in de meeste kerken voor Israël gebeden wordt. En                

soms kan er ook dieper gesprek gevoerd worden, zoals we ooit met jonge soldaten              

gesproken hebben: hun vaderlandse geschiedenis kennen wij als Bijbelse geschiedenis. Ze           

vinden het heel bijzonder dat wij van Abraham, Izak en Jacob weten. Van de profeten.  

 

De reacties van alle Israëlisch zijn vrijwel hetzelfde: het doet wat met ze! Ze waarderen het                

zo enorm dat er mensen uit andere landen positief over Israël denken en met ze meeleven                

en voor ze bidden. De vaak gehoorde 'klacht' is: wij staan helemaal alleen in de wereld en                 

jullie staan achter ons?! Het is maar heel klein wat we doen, maar je merkt dat je mensen                  

raakt. Tja dan heb je daar een klein gedeelte van je vakantie wel voor over, toch?” 

 

MDA spaarpot 

MDA is blij met alle giften die we ontvangen. Of deze nou groot of klein               

zijn, alle beetjes helpen! We horen steeds vaker leuke en creatieve           

initiatieven om geld op te halen voor het bijzondere werk van MDA. Zo             

heeft mevrouw Grieta Meijer-Noorlag een spaarpot gemaakt waar        

statiegeld van lege flessen in gaat en het geld wat ze los in huis vindt. Wij                

vinden dit een erg leuk en inspirerend idee. Hopelijk is hij snel vol!  
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