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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 2018. In het bijzonder spreek ik ook mijn dank uit voor de speciale
giften t.g.v. het 70 jarig bestaan van de staat Israël. Met uw steun kunnen wij weer heel veel
betekenen voor MDA in Israël.
8 december
Onze vorige rondzendbrief stond geheel in het teken van 70 jaar Israël en de rol die MDA
daarin speelt en heeft gespeeld. Wij beloofden u dat we hier uitgebreid bij stil staan dit jaar.
Ik kan u nu de datum van 8 december aankondigen, zodat u deze reeds in uw agenda kunt
reserveren. We organiseren dan op de zevende avond van het Chanoeka (inwijdings-)feest
een bijzondere benefietavond ter gelegenheid van 70 jaar Israël en 35 jaar vrienden van MDA
in Nederland. Het thema van de avond is: “Trots op onze helden van MDA”. We gaan niet
teveel verklappen over de inhoud van de avond, maar het belooft bijzonder te worden!
Uiteraard geheel in Israëlische sfeer met maaltijd en muziek en gastsprekers van MDA Israël.
Verderop in deze rondzendbrief staat een zgn. ‘save the date’ voor deze avond. Vanaf 1
september kunt u via onze website toegangskaarten reserveren.
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Met deze benefietavond willen wij graag geld
ophalen om een ambulance te schenken aan ons
ambulancestation in Hazor Haglilith in de Galiel
(Galilea). Hier heeft men dringend behoefte aan
een geavanceerde (gele) ambulance. We hopen
het geld hiervoor op en in de aanloop naar deze
avond bijeen te brengen. Eventuele (zakelijke)
sponsors voor deze avond roepen wij bij deze op
zich bij ons te melden.
Pre IMDAC
Jaarlijks in oktober/ november komen alle vriendenstichtingen uit de hele wereld in Israël
bijeen in de zgn. IMDAC vergadering. Meestal wordt er ook een pre IMDAC ter voorbereiding
gehouden. Dit jaar vond deze op 13 mei in Parijs plaats. 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 Gaza strook zorgen voor de noodzaak van extra waakzaamheid en inzet
van MDA. Daarnaast werd de ontwikkeling met ons gedeeld van een nieuwe ambulance: een
zgn. ‘Stroke MICU’. Een dergelijke ambulance is speciaal toegerust om in een vroeg(er)
stadium een beroerte te diagnosticeren, zodat behandeling in het ziekenhuis sneller kan
plaatsvinden. Binnenkort gaat men hiermee proefdraaien in Jeruzalem.
Jeugdvrijwilligers centraal
In deze rondzendbrief zetten wij de jeugdvrijwilligers die ook vanuit Nederland jaarlijks
belangrijk werk doen op de MDA ambulances in Israël centraal. Zo treft u een mooi verhaal
van onze jeugdvrijwilliger Jeanine die net terug is van haar stage bij MDA Israël. Zij is zo
enthousiast dat zij midden juni voor de vervolg cursus naar MDA Israël gaat. Ook vindt u een
verslag van de memorial voor Ilanit Blitz z”l, één van onze jeugdvrijwilligers die in april 2017
helaas op veel te jonge leeftijd is overleden. Zij heeft veel betekend voor zowel MDA
Nederland, als MDA Israël.
Tijdens de benefietavond op 8 december zullen onze jeugdvrijwilligers met hun ervaringen en
verhalen ook een prominente plek krijgen in het programma. Zij zijn immers ook helden die
hun steentje bijdragen aan MDA Israël. We zijn dan ook enorm verheugd dat we dit jaar
zoveel aanmeldingen hebben gekregen voor ons jeugdvrijwilligersproject. Alleen al deze
zomer gaan zeven Nederlandse jeugdvrijwilligers op stage naar MDA Israël!
Bestuursleden Bennita Blocq en Angela Vermeulen coördineren nu het
jeugdvrijwilligersprogramma en alles wat daarbij komt kijken.
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…
Namens het bestuur van MDA Nederland,
Marjan Sprecher, voorzitter
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“VRIJWILLIGERSWERK BIJ MDA IS DE LEUKSTE BAAN DIE IK OOIT HEB GEHAD”
Het begon al bij de cursus; 10 dagen lang ploeterde ik met mijn mede-cursisten van over heel
de wereld met een rap tempo door de stof. We leerden eerst over de anatomie van het
lichaam, daarna over crisissituaties en behandelingen. Van pneumonie tot steekwonden alles kwam aan bod! Samen met de instructeurs oefenden we op poppen, leerden we wat je
wel en juist niet moet zeggen tegen patiënten en discussieerden we over ethische dilemma’s.
Aan het eind van de cursus had ik zelfs blaren op mijn hand, omdat ik zo hard geoefend had
op reanimeren ;).
Maar als je daadwerkelijk op de ambulance zit, leer je pas echt. Mijn station was in Haifa,
samen met mijn team reden we elke dag met vaart de stad door. Het spannende aan
ambulancewerk is dat geen dag hetzelfde is en je van tevoren nooit weet wat je die dag zult
meemaken. Daarnaast krijg je een uniek kijkje in de lokale bevolking en de cultuur, omdat je
bij zoveel mensen in huis komt en je allerlei soorten mensen spreekt.
En dan de collega’s - wat een helden werken hier. Eén van hen vertelde me dat hij elke
patiënt behandelt alsof het familie van hem is, zelfs na al die jaren nog. Anderen deelden wat
voor vreselijke dingen ze gezien en meegemaakt hebben, maar toch blijven ze hun werk elke
dag met passie doen. En dan zijn er de succesverhalen; oprechte
blijdschap na een succesvolle reanimatie, of een kind waarmee
het ineens een stuk beter ging na behandeling.
Natuurlijk is het werk bij een ambulance pittig. Je ziet nare
dingen, en je moet telkens weer loslaten - nadat een patiënt in
het ziekenhuis gebracht hebt, hoor je er niets meer van. Maar als
ik terugkijk denk ik vooral aan de handen die ik vast mocht
houden, de mensen die tegen me aan sliepen of huilden. Verder
heb ik zó veel geleerd, en heb ik geweldige vrienden gemaakt.
Een tijd bij MDA vergeet je nooit meer!
Jeanine Verkade
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MEMORIAL ILANIT BLITZ, Z”L

Op 2 mei jl. vond in Israël een emotionele herdenkingsbijeenkomst plaats ter nagedachtenis
aan Ilanit Blitz, dochter van MDA bestuurslid Nanette Blitz. Ilanit overleed op de veel te jonge
leeftijd van 24 jaar na een dappere, maar helaas niet te winnen strijd aan een agressieve
vorm van botkanker. Ilanit heeft niet alleen tweemaal als jeugdvrijwilliger bij MDA in Israël
gewerkt, ze heeft ook geholpen om het programma meer bekendheid te geven. Zowel Israël

als MDA waren heel belangrijk voor haar.
Haar vrienden van over de hele wereld namen het initiatief om middels ‘crowd funding’ geld
in te zamelen voor een MDA scooter. Dat is binnen no-time gelukt. De scooter is
gestationeerd in het ambulance station Ramat Gan, waar zij werkzaam was. MDA Nederland
heeft een mobiel plasmafarese apparaat geschonken aan de bloedbank ter nagedachtenis
aan Ilanit. Dit is een celscheidingsapparaat om plasma van bloedcellen te scheiden.
De scooter, het plasmaferese apparaat en een herinneringsplaquette bij de bloedbank,
werden in aanwezigheid van o.a. de familie Blitz tijdens de bijzondere bijeenkomst bij de
bloedbank in Tel Hashomer onthuld.

PRIVACYVERKLARING

Magen David Adom Nederland vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
haar donateurs van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MDA Nederland houdt zich aan de
eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensverwerking stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de
vriendenstichting MDA Nederland in Amstelveen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mda-nederland.nl.
Onze volledige privacyverklaring kunt u vinden op www.mda-nederland.nl/privacystatement/.

