
 

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 eerste maanden van 2019. Met uw steun kunnen wij weer heel veel betekenen voor MDA                

in Israël. In deze rondzendbrief stellen we u graag op de hoogte van de laatste               

ontwikkelingen binnen MDA en leest u de ervaringen van één van onze jeugdvrijwilligers. 

 

Nationale onderscheiding voor MDA 

Begin juni werd MDA voor het tweede jaar op rij verrast met een nationale onderscheiding               

voor kwaliteit en uitmuntendheid, genoemd naar Yitzak Rabin z”l. Het is een belangrijke             

onderscheiding en een geweldige prestatie die tot stand kwam dankzij het harde werken van              

vele professionals en vrijwilligers. We zijn hier heel trots op! 

 

Inwijding MICU in Netivot 

Op vrijdag 3 mei hebben wij in ons Nederlandse ambulancestation in Netivot, niet ver van               

Gaza, onze nieuwe MICU feestelijk ingewijd in aanwezigheid van de Nederlandse           

ambassadeur, de burgemeester van Netivot en directieleden van MDA Israël. Ook           

Nederlandse donateurs en vertegenwoordigers van fondsen die grote giften schonken,          

waren hierbij. Medio mei stuurden wij u per e-mail een extra nieuwsflits om u hierover te                

informeren. Verderop vindt u ook hier nog een kort (foto)verslag. 

 

Raketaanvallen uit Gaza en recente incidenten 

De noodzaak om in Netivot over een geavanceerde ambulance te beschikken werd helaas             

direct duidelijk toen de dag na de feestelijke inwijding vele honderden raketten vanuit Gaza              

op Israël werden afgevuurd. Het waren intense dagen voor MDA. Aan 135 slachtoffers werd              

in twee dagen medische noodhulp gegevens. Velen werden geraakt door scherven, waarvan  
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er helaas 4 zijn overleden. Daarna was het        

wederom maar kort rustig:    

(brandbom)ballonnen vanuit Gaza die enorme     

schade aanrichtten, steekincidenten in    

Jeruzalem en raketaanvallen vanuit Syrië op het       

noorden van Israël. MDA is steeds weer paraat        

om de noodzakelijke medische noodhulp te      

geven. 

 

IMDAC 

Jaarlijks in oktober/ november komen bestuursleden van de vriendenstichtingen uit de hele            

wereld in Israël bijeen in de zgn. IMDAC vergadering voor overleg met de directie van MDA                

en uitwisseling van ideeën. In mei vond een bijeenkomst plaats ter voorbereiding op de              

IMDAC. De directie van MDA heeft ons hier bijgepraat over veel actuele zaken die in Israël                

resp. bij MDA spelen. De acute dreigingen in het Noorden en bij de Gazastrook zorgen voor                

de noodzaak van extra waakzaamheid en inzet van MDA. 

 

Nieuw ambulancestation in Modiin 

Op de pre IMDAC informeerde de directie van MDA ons dat het contract is getekend voor de                 

grondaankoop van het door ons nieuw te bouwen ambulancestation in Modiin. Zodra de             

bouwvergunning binnen is, wordt gestart met de werkzaamheden. De noodzaak tot het            

bouwen van een nieuw ambulancestation in het snel groeiende Modiin is groot. Er is nu               

slechts een klein en tijdelijk gebouw dat niet veel langer voldoet. Modiin heeft nu 90.000               

inwoners en zal de komende 6 tot 10 jaar groeien naar 250.000 inwoners. De feestelijke               

ceremonie van de eerste steen, de zgn. ‘cornerstone’, zal plaatsen tijdens de IMDAC eind              

oktober dit jaar. 

 

Draag bij aan Modiin 

Hierbij doen wij een beroep op u om dit belangrijke project te steunen. Mocht u de wens                 

hebben om een specifieke donatie te doen (bijvoorbeeld een kamer, meubilair of andere             

specifieke wens, mogelijk ter herinnering aan een naaste) aarzelt u vooral niet om hierover              

met ons contact op te nemen. Wij zullen ons inspannen om uw specifieke wensen te               

honoreren. 

 

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.             

Want wie een leven redt, redt een hele wereld ….. Wij wensen u en de bevolking van Israël                  

een rustige zomer! 

 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Inwijding MICU Netivot 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we voor het eerst in de 35-jarige bestaansgeschiedenis van                

MDA Nederland een Mobile Intensive Care Unit (MICU) hebben geschonken aan MDA in             

Israël. We zijn daar enorm trots op en zijn blij dat de MICU er nu ook daadwerkelijk is! De                   

vele werknemers en vrijwilligers van het station in Netivot namen de ambulance tijdens de              

feestelijke inwijding enthousiast in ontvangst en waren zeer dankbaar. De betrokkenheid van            

MDA Nederland en alle donateurs wordt enorm gewaardeerd. Hieronder vindt u een aantal             

foto’s van de bijeenkomst en de MICU. 
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“Dit is een ervaring die ik nooit ga vergeten” 
Mijn naam is Hannah Kuijper en ik ben 18 jaar. Ik studeer verpleegkunde en ik zit nu in mijn                   

derde jaar. Dit jaar mocht ik een buitenland stage doen en wilde dit heel graag in Israël.                 

Dankzij MDA Nederland is dat gelukt en ik heb er nu al 3 maanden opzitten, waarin ik de                  

basic course gedaan heb. Na een korte tijd in Nederland ben ik net gestart met de advanced                 

course. Ik haal veel energie uit de diensten en zou elke dag wel shifts kunnen doen. Ik maak                  

zoveel mee en zie zoveel verschillende mensen. Mensen die net gevochten hebben, mensen             

die dronken op straat liggen, mensen die psychiatrische problemen hebben, mensen die            

gevallen zijn, mensen die last hebben van hun hart, mensen die moeite hebben met ademen,               

mensen die in de gevangenis zitten en ik kan nog wel even doorgaan. 

 

Ik ben super dankbaar dat ik dit als mijn stage heb mogen            

doen en ik denk stiekem wel dat ik de leukste stage heb van             

de hele klas (en de school). Door MDA heb ik niet alleen            

heel veel geleerd waar ik veel mee kan als verpleegkundige,          

zoals een patiënt nakijken en snel zien of het goed met           

iemand gaat. Ik heb ook Israël van een hele andere kant           

gezien. Je komt in zoveel huizen en komt in aanraking met           

zoveel verschillende mensen. Mijn liefde voor Israël is        

alleen maar gegroeid. 

 

Ik kan het echt aan iedereen aanraden. Ook al heb je geen medische achtergrond, dit is echt                 

een hele gave ervaring. Je leert op je eigen benen staan en het is heel leuk om mensen                  

vanuit de hele wereld te ontmoeten. Iedereen die betrokken is bij MDA is enorm              

gemotiveerd en ze doen hun best om je een bijzondere ervaring te geven. Een ervaring die ik                 

nooit ga vergeten! 

Hannah Kuijper 

 

Automatische incasso 

Ook MDA Nederland gaat met haar tijd mee! Niet alleen hebben we onlangs een digitale               

nieuwsflits geïntroduceerd, sinds kort maken we ook gebruik van automatische incasso’s.           

Een handige manier van betalen, die het doneren en stuk makkelijker maakt. Na het invullen               

van het formulier hoeft u verder zelf namelijk niets te doen. Onze penningmeester regelt de               

afschrijving(en) en informeert u hier tijdig over. U kunt op het formulier aangeven of u een                

eenmalige incasso wil of een doorlopende. Deze doorlopende incasso kunt u ook gebruiken             

als u periodiek wilt schenken in combinatie met de schenkingsovereenkomst. Goed om te             

weten: de automatische incasso kan te allen tijde stopgezet worden of gestorneerd. Mocht u              

interesse hebben om gebruik te maken van de automatische incasso, dan kunt u deze              

invullen en terugsturen of via de website downloaden. 
 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

MDA Nederland, Postbus 937, 1180 AX Amstelveen, www.mda-nederland.nl 

Telefoon: 06 3633 9308, info@mda-nederland.nl, NL09 INGB 0003 6494 83  
4 

 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl

