
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 
 

Dit is de laatste rondzendbrief van 2019. Traditiegetrouw wordt met de laatste rondzendbrief van het               

jaar de kalender van het volgende jaar meegezonden. Ik hoop dat u deze weer waardeert. 

2019 

Allereerst spreek ik graag mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen in                  

2019. Het was weer een bewogen jaar in Israël met helaas veel raketten vanuit Gaza op (het zuiden                  

en midden van) Israël en onrust/dreiging aan de noordelijke grens. MDA moest helaas ook de laatste                

maanden van dit jaar vaak extra uitrukken om de noodzakelijke noodhulp te geven aan de               

slachtoffers. Hierbij spreek ik de hoop uit dat het weer snel rustig zal gaan worden en dat 2020 een                   

jaar van vrede en veiligheid zal mogen worden in de hele regio. 

Activiteiten 2019 

MDA Nederland heeft zich in 2019 gericht op het inzamelen van fondsen voor de traditionele               

handschoenen en andere medische benodigdheden. Daarnaast zijn we begonnen met het inzamelen            

van gelden voor ons nieuwe project: het ambulancestation dat de komende twee jaar in Modiin               

wordt gebouwd. Ook ons jeugdvrijwilligersproject blijft succesvol. Dit jaar begeleidden we weer een             

vijftal jeugdvrijwilligers naar hun stage bij MDA in Israël. Verderop in deze rondzendbrief leest u weer                

een mooie ervaring van één van hen. Voor 2020 staan er alweer een aantal in de startblokken.                 

Tenslotte konden wij voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van MDA Nederland een              

geavanceerde gele MICU ambulance aan Israël schenken. Deze werd op 3 mei feestelijk ingewijd in               

Netivot. 

Modiin cornerstone, extra nieuwsflits 

Op 29 oktober jl, tijdens de jaarlijkse IMDAC conferentie waren wij aanwezig bij de zgn ‘corner stone’                 

ceremonie voor ons nieuwe ambulance station in Modi’in. Wij gaan dit station samen met de               

Zwitserse vriendenstichting bouwen. Het ambulance station wat zo dringend nodig is, zal volgens de  

  _____________________________________________________________________________________________________ 

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

Telefoon: 06 3633 9308, info@mda-nederland.nl, NL09 INGB 0003 6494 83  
1 

 

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


 

 

huidige planning over twee jaar klaar zal zijn. Verderop in deze rondzendbrief vindt u hier meer                

informatie over. We stuurden onze donateurs waarvan het email adres bij ons bekend is ook al een                 

extra digitale nieuwsflits over deze bijzondere gebeurtenis. Mocht u deze niet gekregen hebben,             

aarzelt u vooral niet om ons hierover te mailen. We sturen deze dan alsnog aan u toe. Uiteraard                  

rekenen we de komende jaren op uw steun voor dit belangrijke project. 

Nieuw: certificaten ter gelegenheid van     

Chanoeka e.a. joodse feestdagen 

Een aantal donateurs sprak de wens uit om ter         

gelegenheid van Rosh Hashana, het joodse      

nieuwe jaar, familieleden en/of andere relaties      

een nieuwjaarswens te kunnen sturen en      

daarmee tevens MDA te steunen. We hebben       

hiertoe een nieuw certificaat laten ontwerpen.      

Dit was zo’n succes dat u vanaf heden voor         

diverse joodse feestdagen bij ons certificaten      

kunt bestellen. Uiteraard nu voor Chanoeka.      

We vragen een bijdrage van €15,- per       

certificaat. De certificaten kunnen zowel per      

post als digitaal verzonden worden. 

 

Bijlage periodiek schenken en nalaten 

Sinds enige jaren kunt u bij ons extra informatie krijgen over periodiek schenken en nalaten. Kijk                

hiervoor op: https://www.mda-nederland.nl/periodiek-schenken-en-testament. Mocht u hierover      

ook persoonlijk nader geïnformeerd willen worden dan kunt u ook contact met ons opnemen. Ons               

bestuurslid Nannette Blitz, belt of mailt u dan graag terug. De fiscale mogelijkheden voor 2019 kunt u                 

(nog) optimaal benutten door uw gift aan MDA vóór 31 december aan ons over te maken. 

Op naar 2020 

Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven telt. We                 

zullen ons samen met u blijven inspannen om deze organisatie haar fantastische werk voor de               

Israëlische bevolking te laten doen. Moge 2020 een jaar worden van gezondheid en voorspoed voor u                

en uw naasten en moge 2020 een jaar worden van vrede in de hele wereld en in Israël in het                    

bijzonder! Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en uw donaties. Wij hopen dat u ook in het                  

nieuwe jaar het prachtige en belangrijke werk van MDA wederom met gulle hand zult blijven               

ondersteunen! Want, wie een leven redt, redt een hele wereld……. 

Wij wensen u Chanoeka Sameach, goede feestdagen en een gezond 2020! 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Modi’in  
Modi'in is een Israëlische stad op ongeveer 35 kilometer 

ten zuidoosten van Tel Aviv en 30 kilometer ten westen 

van Jeruzalem langs snelweg 443. Het is een moderne, 

nieuwe stad met ongeveer 100.000 inwoners. Modi’in is 

een bijzondere stad met grote historische betekenis. Het is 

de plaats van herkomst van de Makkabeeën van Matthias 

en zijn vijf zonen, waaronder de beroemde Judas. Zij zijn 

beroemd zijn vanwege hun opstand tegen de Grieken en 

hun herinwijding van de tweede tempel met het wonder 

kruikje olie: het Chanoeka-verhaal (lichtjesfeest) dat we 

deze dagen weer vieren.  

 

Modi'in is één van de snelst groeiende steden van Israël. Verwacht wordt dat de populatie komend 

jaren gaat verdubbelen. Het huidige ambulancestation bedient een heel groot geografisch gebied, 

waardoor het aantal inkomende oproepen voor hulp in verhouding hoog is. Naarmate de bevolking 

groeit, en dat is dus naar verwachting exponentieel, zal het aantal incidenten en de vraag naar het 

EMS-systeem evenredig toenemen. Er is dus een grote behoefte aan een nieuw, groter station met 

moderne voorzieningen dat dit aankan. Samen met de vriendenstichting in Zwitserland hebben we 

een half jaar geleden dan ook besloten dat wij hierin samen gaan optrekken. Een paar weken terug 

hebben we hiervoor samen met de directeur-generaal van MDA, Eli Bin, de burgemeester van 

Modi'in, Chaim Bibas en de voorzitter van de vriendenstichting in Zwitersland, David Schneider, de 

officiële documenten ondertekend tijdens een mooie ceremonie die symbool stond voor het plaatsen 

van de eerste steen. Zie ook de foto bovenaan deze rondzendbrief. Wij hopen op uw steun te kunnen 

rekenen voor dit mooie project en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de bouw. 

 

  

 
Foto links: Eli Bin. Foto rechts: David Schneider, MDA Zwitersland en Marjan Sprecher, MDA Nederland  

 

“Je kan echt iets betekenen voor de mensen in Israël” 

Ik ben Tehila, 22 jaar oud en in augustus heb ik deelgenomen aan het Jeugdvrijwilligersprogramma               

van Magen David Adom. Ik vond het best spannend wat mij te wachten stond. Toen ik aankwam op                  

het Ben Gurion vliegveld werd ik meteen verwelkomd met een temperatuur van 40 graden. Als               

eerste stond de 10-daagse cursus op het programma die je moet volgen om daadwerkelijk op de                

ambulance te mogen werken. De cursus was intensief en doelgericht en je leert meteen ook veel                

andere jeugdvrijwilligers kennen. 
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Na 10 dagen was het tijd om naar Tel Aviv          

te gaan naar het appartement waar ik met        

nog 5 andere vrijwilligers zou verblijven. Ik       

was enthousiast en zenuwachtig om mijn      

eerste dienst op de ambulance te doen. Dat        

was meteen een nachtdienst. Ik kwam aan       

op het station en vond mijn team met wie         

ik op de ambulance zou werken. Ik werd        

meteen leuk verwelkomd door de andere      

Israëlische medewerkers. Tijdens mijn    

eerste dienst gebeurde direct heel veel. Van dronken mensen tot zieke kinderen en ouderen die uit                

hun bed waren gevallen. Ik heb toen meteen geleerd dat een nacht in Tel Aviv nooit rustig is!  

Ik wil graag één casus met u delen die behoorlijk indruk op mij heeft gemaakt. Het is 3 uur ‘s                    

ochtends en ik ben met een mannelijke bestuurder (hoofd van het team) en nog een andere                

vrijwilliger een dienst aan het draaien. We krijgen een melding binnen waar we naartoe moeten               

gaan. We komen aan op een schoolplein en zien vier meisjes van rond de 16/17 op de grond zitten.                   

Een van de meisjes had ons gebeld aangezien haar beste vriendin zelfmoordneigingen had. Toen het               

hoofd van ons team met haar begon te praten begon ze al gauw te trillen en wilde niet met hem in                     

gesprek gaan. De vriendin van het meisje legde ons toen uit dat het misschien beter was dat ik met                   

haar zou praten aangezien ik ook een meisje ben. Gelukkig spreek ik zelf best goed Hebreeuws en kon                  

ik met haar in gesprek. Ze had kort geleden iets traumatisch meegemaakt en was erg overstuur. Ze                 

wilde niet meegenomen worden naar het ziekenhuis. We hebben haar bloeddruk en hartslag             

gemeten en die waren in orde. Aangezien het meisje nog minderjarig was, moesten we de ouders                

waarschuwen over wat er aan de hand was. Dat wilde ze eigenlijk niet, maar we hadden geen keus.                  

De ouders weigerden onze hulp en verzoek om haar naar het ziekenhuis te brengen en wilden met                 

rust gelaten worden. Dan is het niet anders en zit onze taak erop. 

Bij veel oproepen die je op een dienst krijgt, weet je vaak niet hoe het uiteindelijk afloopt met je                   

patiënt. Ook zo met deze casus. Ik heb geen idee hoe het met het meisje is afgelopen en hoop dat het                     

goed met haar gaat. Onderweg terug naar huis van een zware nachtdienst voelde ik echt dat zelfs al                  

ben je iemand uit Amsterdam, die de Israëlische taal en cultuur niet enorm goed kent, je toch echt                  

iets kan betekenen voor de mensen in Israël. 

 

Tehila Sigal, op de foto midden 
 

Hulp voor iedereen 

MDA teams staan dag en nacht klaar voor iedereen die medische (nood)hulp            

nodig heeft. Ze komen voor bijzondere situaties te staan en ontmoeten allerlei            

mensen uit de Israëlische samenleving. In deze foto ziet u hoe de paramedic             

de hulphond van een blinde patiënt geruststelt. Voor meer bijzondere foto’s           

en verhalen van MDA medewerkers en vrijwilligers, volg onze         

Facebookpagina: www.facebook.nl/mdanederland.nl of kijk op onze website       

bij ‘nieuws’: www.mda-nederland.nl/nieuws.  
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