
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 

Allereerst wens ik u en de uwen een prachtig, gezond en gelukkig 2020. Graag spreek ik hier mijn                  

dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen in 2019, met uw steun konden wij                   

weer veel betekenen voor MDA in Israël.  

MDA in 2019 

Het was een bewogen jaar in Israël, met helaas veel raketaanvallen 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. Een samenvatting van de activiteiten van MDA Israël in 2019 worden verderop in de               

rondzendbrief vermeld. Voor MDA Nederland was het hoogtepunt van afgelopen jaar natuurlijk de             

inwijding van de nieuwe MICU ambulance. Met uw aller steun hebben wij deze kunnen doneren voor                

het vlakbij Gaza gelegen stadje Netivot. In de periode van de raketaanvallen vanuit Gaza is deze                

ambulance extra intensief gebruikt. 

2020: start bouw ambulancestation Modi’in 

Hierbij spreek ik de hoop uit dat het weer snel rustig wordt in Israël en dat 2020 een jaar van vrede                     

en veiligheid mag worden in de hele regio. Wij hopen ook in 2020 weer veel voor MDA in Israël te                    

kunnen gaan betekenen met uw hulp. Het nieuwe ambulance station in Modiin is een belangrijk               

project waarvoor wij uw steun vragen. Wij berichtten hierover uitvoerig in onze vorige rondzendbrief.              

De bouw van het station zal naar verwachting deze zomer starten en zo’n anderhalf jaar gaan duren.                 

Daarnaast vragen wij uw hulp voor een aantal andere noodzakelijke zaken waarmee we MDA              

steunen, zoals de traditionele medische handschoenen. 

 

Jeugdvrijwilligers 

Vorig jaar gingen er vijf Nederlandse jeugdvrijwilligers naar Israël via MDA Nederland. Met veel inzet,               

professionaliteit en vooral ook enthousiasme verrichten ze bij MDA in Israël hun diensten op de  
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ambulance na een intensieve inleidende scholing. Ook in deze rondzendbrief deelt een van hen haar               

ervaringen met u. Ook voor komend jaar staan op dit moment al meerdere jeugdvrijwilligers in de                

startblokken om naar Israël te vertrekken. Op deze plaats wil ik benadrukken hoe trots wij als MDA                 

Nederland zijn op onze jonge vrijwilligers, die zich met zoveel inzet en gevoel voor              

verantwoordelijkheid, zes weken als vrijwilliger inzetten om de zware diensten op de ambulance uit              

te voeren. 

Certificaten 

Zoals u inmiddels weet, kunt u bij ons certificaten         

bestellen voor diverse gelegenheden. Voor een      

aantal joodse feestdagen hebben we speciale      

certificaten gemaakt. Zo ook voor Pesach. Voor alle        

certificaten geldt dat we een bijdrage vragen van        

€15,- per certificaat. De certificaten kunnen zowel       

per post als digitaal verzonden worden. Bestellen kan        

via info@mda-nederland.nl.  
 

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 2020 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 

 

MDA voor lezingen en demonstratie reanimatie 

Op 8 december jl. vond er bij de Joodse gemeente in           

Rotterdam een bijzonder informatieve bijeenkomst plaats.      

Nadat door rabbijn Yehoeda Vorst een interessante lezing was         

gegeven over de nieuwe wet ‘orgaandonatie’ vanuit het        

halachisch (de joodse wet) perspectief, hebben wij een        

inleiding gegeven over het belangrijke werk van MDA        

Nederland. Hierna werd door onze jeugdvrijwilligers een       

demonstratie reanimeren gegeven. Daarna kon er uitgebreid       

geoefend worden. Alle aanwezigen, waaronder ook de rabbijn,        

maakten hier enthousiast gebruik van. Een aantal nieuwe        

donateurs en jeugdvrijwilligers meldden zich bij ons aan. We         

zijn daar zeer dankbaar voor.  

 

Het was een zeer geslaagde middag, die wat ons betreft          

navolging kan krijgen bij elke andere synagoge of kerk in          

Nederland die hiervoor belangstelling heeft. Een verzoek hiertoe kan bij ons worden ingediend via              

info@mda-nederland.nl.  
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“Gelukkig is er een taal die wereldwijd ‘gesproken’ wordt:         

lichaamstaal” 

Mijn naam is Frederiek en ik ben 22 jaar. Begin november heb            

ik deelgenomen aan de Basic Course van MDA. Na het          

behalen van mijn certificaat, ben ik begonnen met het         

vrijwilligerswerk op de ambulance in Tel Aviv. Elke dienst is          

weer een nieuwe ervaring. Er gebeurt altijd wel iets         

bijzonders of onverwachts. Het is gaaf om een (klein)         

onderdeel te zijn van medische hulpverlening in Israël.        

Aangezien ik geen Hebreeuws spreek, op een handjevol        

woorden na, kan het soms lastig zijn om te communiceren          

met de patiënten. In de meeste gevallen is er wel een collega            

in de buurt die Engels spreekt, dus daar maak ik graag gebruik            

van. Gelukkig is er nog een andere taal die wereldwijd          

‘gesproken’ wordt: lichaamstaal. Het vasthouden van      

iemands hand kan voldoende zijn om te laten merken dat je           

er voor hem of haar bent, desnoods zonder woorden. Overigens leer ik in de loop van de tijd wel                   

steeds meer Hebreeuwse woorden.  

 

Het werk op de ambulance brengt je heel dicht bij mensen, wat erg boeiend en leerzaam is. De                  

oproepen zijn erg divers: van iemand met een gebroken arm of heup tot iemand die een beroerte                 

kreeg in het zwembad. Van een zelfmoordpoging tot iemand die 's nachts is neergestoken op straat.                

Achter elke call zit een mens met een verhaal. Soms tragisch of schokkend, maar zeker ook wel eens                  

motiverend of grappig. Gelukkig kunnen we letterlijk of figuurlijk een hand uitsteken om daar waar               

mogelijk te helpen.  

Hulpverleners in Israël zijn voorbereid op allerlei situaties zoals rampen of terroristische aanslagen.             

Tijdens mijn periode van vrijwilligerswerk in Tel Aviv was er een simulatie van zo'n aanslag. Samen                

met tientallen andere vrijwilligers was ik 'slachtoffer' tijdens deze oefening. Nadat iedereen een eigen              

casus en bijpassende make-up had gekregen, begon de oefening. Verschillende hulpdiensten werkten            

samen tijdens deze mass casualty drill. Tijdens de drill ontplofte er twee keer een bom. Overal                

slachtoffers. Het was interessant om te zien hoe de hulpverlening dan in zijn werk gaat. Hulpdiensten                

gingen gestructureerd te werk. Zo werden      

bijvoorbeeld alle simulanten ingedeeld in     

verschillende groepen op basis van hun      

verwondingen. Helaas zijn dit soort     

trainingen nodig in Israël, omdat er      

regelmatig terroristische aanslagen   

plaatsvinden. Ik ben erg benieuwd naar de       

shifts die nog gaan volgen. Na het afronden        

van mijn eerste periode vrijwilligerswerk in      

Tel Aviv, ga ik de Advanced Course volgen. Ik         

ben klaar om me volgend jaar nog een        

periode in te zetten voor MDA!  
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Het MDA jaar 2019 in cijfers 

MDA opereert 169 stations door heel Israël |Hiervan zijn er 9 gedoneerd door MDA Nederland |                

MDA teams voeren gemiddeld 14 reanimaties per dag uit | De organisatie zet meer dan 1200                

voertuigen in, waarvan er 77 kunnen navigeren door moeilijke routes en off-road condities, 10              

Duintractoren (MULES) om slachtoffers van onconventionele gebieden te evacueren | 650 First            

responders op motorfietsen, 194 op elektrische fietsen, 49 op MERV’s (4x4) en 1 op een jetski | 44                  

bewapende ambulances voor onrustige- en gevechtszones | 1 bootbulance | In totaal zijn 750.500              

patiënten en gewonden overgedragen naar ziekenhuizen | MDA evacueerde 74.520 gewonden van            

verkeersongelukken en 4.852 gewonden van werkgerelateerde ongevallen | 14.082 vrouwen die           

gingen bevallen zijn naar de verloskamers van ziekenhuizen gebracht | Er zijn 1.016 baby’s geboren in                

ambulances en thuis met assistentie van MDA teamleden | Elke dag zijn er gemiddeld 3.073               

operationele oproepen | Volgens de statistieken is de gemiddelde aanrijtijd voor een ambulance of              

MICU 8 minuten nadat het eerste telefoontje binnen is gekomen | In 2019 bestond MDA 89 jaar |                  

MDA heeft 2.200 betaalde stafleden en 23.000 vrijwilligers, waarvan 12.000 tieners zijn | 7.500 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 | 17.000 Life Guardians zijn actief door het hele land heen |                 

152.578 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 5 | 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 255.730                

Bloed Units gedoneerd aan de MDA Bloedbank | De MDA Bloedbank service heeft 45 Mobiele               

Bloedbanken | De helikopter teams hebben 322 patiënten behandeld en geëvacueerd | Er zijn              

1.960.000 noodoproepen binnen gekomen bij de MDA meldkamer | MDA meldkamers           

beantwoorden noodoproepen in minder dan 4 seconden | Het MDA noodnummer in Israël is 101. 
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