
 

 

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

2018. Met uw steun konden wij in weer heel veel betekenen voor MDA in Israël. Voor Israël                 

en MDA was 2018 een bijzonder jaar. Israël vierde haar 70ste verjaardag en MDA in               

Nederland vierde dat we al ruim 35 jaar actief zijn. Het bestuur organiseerde een              

benefietavond die op 8 december jl. in Amstelveen plaatsvond. De avond stond in het teken               

van de helden van MDA die altijd en overal klaar staan om levens te redden. Van de                 

jeugdvrijwilligers die vijf weken meedraaien op een ambulance, tot de medics en paramedics             

voor wie het de dagelijkse praktijk is om op de ambulance te werken of een meldkamer te                 

coördineren. De avond is een groot succes geworden waarop wij bijzonder trots zijn. Het              

door ons gestelde ambitieuze doel, de middelen genereren voor een MICU ambulance, is             

behaald. Een geweldige prestatie waarvoor we een ieder die hieraan heeft bijgedragen            

enorm dankbaar zijn. Op onze website vindt u een film en foto impressie van deze               

indrukwekkende avond. In deze rondzendbrief staat een verslag, foto’s en quotes van            

aanwezigen. Daarnaast een indrukwekkend overzicht van MDA in 2018 uitgedrukt in cijfers. 

 

Feestelijke inhuldiging MICU ambulance 

De MICU ambulance is inmiddels door MDA in Israël besteld. We hopen dat hij snel kan gaan                 

rijden. Hij zal gestationeerd worden in Netivot bij ons Nederlandse ambulance station.            

Gezien de aanhoudende dreiging in deze regio bij Gaza, is de MICU daar op dit moment ook                 

hard nodig. Op vrijdag 3 mei a.s. hopen wij de feestelijke inwijding te organiseren in               

Jeruzalem. voor onze nieuwe en eerste Nederlandse MICU ambulance. In de volgende            

rondzendbrief hopen wij u meer details te vertellen over deze bijzondere gebeurtenis. 
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2019 

Wij hopen in 2019 dankzij uw steun weer veel voor MDA in Israël te gaan               

betekenen. Het bouwen van een nieuw ambulancestation in Modiin is een belangrijke opdracht die              

wij als Nederland samen met de Zwitserse vrienden op ons hebben genomen. Zodra hierover meer               

bekend is, zullen wij u hier nader over informeren. 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, ook in 2019 blijven inspannen om het mogelijk te maken dat MDA haar                   

fantastische werk continueert. 

Want wie een leven redt, redt een hele wereld… 

 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

 

Marjan Sprecher, voorzitter 

 

Verslag benefietavond 8 december 2018 
De benefietavond op de zevende avond van het Chanoeka feest, stond onder de bezielende              

leiding van Bert van Leeuwen. Ruim 200 mensen waren aanwezig. Eerst is er genoten van               

een heerlijk Israëlisch buffet. Vanaf 20.00 startte het avondprogramma met het aansteken            

van de menora. Daarna volgden lezingen van Hila Stern (plv. ambassadeur van Israël) en              

schrijver Leon de Winter. Vervolgens toonden wij drie nieuwe films over het belangrijke werk              

van MDA in Israël. Iedere film werd gevolgd door een gesprek onder leiding van Bert van                

Leeuwen met onder meer onze MDA gasten uit Israël (directieleden en paramedics) en             

Marieke van Schaik, directeur van het Nederlands Rode Kruis. De film over onze eigen              

jeugdvrijwilligers oogstte veel succes. Hij werd deze zomer opgenomen toen een groep van             

vijf van hen aan het werk was voor MDA in Israël. Zij vulden hun ervaringen aan in het                  

gesprek met Bert van Leeuwen. Aan dit gesprek nam ook Leon de Winter deel als vader. Zijn                 

zoon was ook enkele jaren geleden jeugdvrijwilliger bij MDA. Een onvergetelijke ervaring.            

Tussendoor kon men steeds genieten van de prachtige muziek van de band Zan Nadir onder               

leiding van Gilad Nezer. De avond werd afgesloten met het Hatikwa. 
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“Het was een bijzondere en sfeervolle avond       

met veel inspiratie en stof tot nadenken”  

 

 

“Wat een mooie avond. De films brachten het        

dagelijkse werk van MDA heel dichtbij” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat me echt getroffen heeft, is de mensen        

van MDA die met hart en ziel hun werk         

doen” 
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Terugblik 2018 - MDA in cijfers 

 

MDA opereert 166 stations door heel Israël |Hiervan zijn er 8 gedoneerd door MDA              

Nederland | MDA teams voeren gemiddeld 500 reanimaties per maand uit | De organisatie              

zet 379 MICUs (Mobile Intensive Care Units) en 715 ambulances in, waarvan er 63 kunnen               

navigeren door moeilijke routes en off-road condities, 8 Duintractoren (MULES) om           

slachtoffers van onconventionele gebieden te evacueren, 5 paramedic supervisor ALS          

voertuigen en 2 helicopters | 507 First responders op motorfietsen| 50 bewapende            

ambulances worden ook ingezet in onrustige- en gevechtszones | Er zijn 174 MDA             

ambulances gestationeerd in Kibbutzim, Moshavim and Gemeentes | In totaal zijn 832.277            

patiënten en gewonden overgedragen naar ziekenhuizen | MDA evacueerde 74.865          

gewonden van verkeersongelukken en 5.142 gewonden van werkgerelateerde ongevallen |          

17.954 vrouwen die gingen bevallen zijn naar de verloskamers van ziekenhuizen gebracht |             

Er zijn 232 baby’s geboren in ambulances en thuis met assistentie van MDA teamleden | Elke                

dag zijn er gemiddeld 1.745 operationele oproepen | Volgens de statistieken is de             

gemiddelde aanrijtijd voor een ambulance of MICU 8 minuten nadat het eerste telefoontje             

binnen is gekomen | In 2018 bestond MDA 88 jaar | MDA heeft 2.200 betaalde stafleden en                 

22.000 vrijwilligers, waarvan 12.000 tieners zijn | 4.500 First Responder vrijwilligers           

reageren op gemiddeld 488,8 telefoontjes per maand | Vrijwilligers investeren ongeveer 1,5            

miljoen uur aan diensten per jaar | De oudste vrijwilliger is 90 jaar oud & de jongste is 15 |                    

Er zijn 350 paramedics in de organisatie | Er werken 3 professionals op een Mobile Intensive                

Care Unit | Een Life Support Ambulance of MICU team van 2 bestaat uit een Emergency                

Medical Technician en een paramedic | 20.000 Life Guardians zijn actief door het hele land               

heen | 110.000 mensen hebben een reanimatiecursus gedaan | Een intensieve Eerste Hulp             

en reanimatie cursus duurt 60 uur | Meer dan 470 buitenlandse vrijwilligers uit 22              

verschillende landen zijn getraind en vrijwilliger geweest op diverse MDA stations | Vanuit             

Nederland waren dit er 10 | MDA heeft 3.000 jonge ouders opgeleid in zuigelingen- en                 

kinderreanimatie | 1.750 tieners krijgen ieder jaar een zomercursus in zuigelingen- en            

kinderreanimatie | 750 tieners zijn getraind in een cursus over wat ze moeten doen bij een                

Multi Casualty Incident (groot incident met veel gewonden) | Er zijn 260.000 Bloed Units              

gedoneerd aan de MDA Bloedbank | De MDA Bloedbank service heeft 43 Mobiele             

Bloedbanken | MDA meldkamers beantwoorden noodgeval telefoontjes in minder dan 4           

seconden | Het MDA noodnummer in Israël is 101. 
 

 

Gegevens MDA Nederland 
Postbus 937, 1180 AX, Amstelveen → let op! De postbus in Maasland is opgeheven! 

 Telefoon: 06 3633 9308 

 www.mda-nederland.nl - info@mda-nederland.nl - www.facebook.com/mdanederland 

Rekeningnummer: NL09 INGB 0003 6494 83  
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