
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 
 

Deze rondzendbrief brengen wij uit ter gelegenheid van de hoge feestdagen en het joods nieuwjaar,               

eind september/begin oktober. We staan stil bij het afgelopen jaar 5779 en kijken vooruit naar 5780.                

Voor we dit doen wil ik u allereerst bedanken voor alle gulle giften die wij van u mochten ontvangen                   

in het afgelopen jaar. Dankzij uw hulp konden wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. 

Dit afgelopen jaar was wederom een gecompliceerd en zwaar jaar voor Israël en MDA. De golf van                 

terreur heeft zich helaas voortgezet. Het neersteken van onschuldige slachtoffers gebeurt nog steeds.             

Ook vonden weer regelmatig de nodige raketaanvallen vanuit Gaza plaats. MDA was steeds paraat              

om de slachtoffers de noodzakelijke medische hulp te geven. 

 

Nieuw: certificaten ter gelegenheid van het joodse nieuwe jaar 

Een aantal donateurs sprak de wens uit familieleden en/of andere relaties een nieuwjaarswens te              

kunnen sturen en daarmee tevens MDA te steunen. We hebben hiertoe een nieuw certificaat laten               

ontwerpen. In deze rondzendbrief leest u hier meer over. 

 

Jaarrekening   

De financiële verantwoording van MDA over het afgelopen jaar is deze zomer door de accountant               

gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. Bij deze rondzendbrief vindt u            

de samenvatting hiervan. De integrale jaarrekening met accountantsverklaring treft u aan op onze             

website. 

 

Bijdrage Nederlandse donateurs in 5779 

Afgelopen jaar konden we naast onze gebruikelijke donaties iets extra’s/bijzonders betekenen voor            

MDA. Op 8 december jl. organiseerden we een speciale benefietavond. Met de opbrengsten hiervan              

hebben wij onze eerste MICU, de geavanceerde gele ambulance, aan het Nederlandse ambulance             

station in Netivot kunnen schenken. Op 3 mei vond de feestelijke inhuldiging aldaar plaats in               

aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur, donateurs en een delegatie van het bestuur. 
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Dankzij uw steun konden wij daarnaast vanuit MDA Nederland nog veel meer betekenen voor MDA               

in Israël: 

● We stuurden de traditionele containers met Nederlandse medische handschoenen naar MDA           

in Israël; 

● We gaven een financiële bijdrage voor een nieuw te bouwen ambulance station in Modiin; 

● Het onderhoud van de Nederlandse ambulance stations kon worden uitgevoerd. Onder meer            

een nieuwe pergola voor Netivot is gebouwd; 

● Een tiental jeugdvrijwilligers ging via MDA-Nederland naar Israël. We maakten een prachtige            

promotiefilm over hun werk die wij op 8 december voor het eerst hebben laten zien. 

 

 

5780: Start bouw nieuw ambulancestation in Modiin 

De bouw van het nieuwe ambulancestation in Modiin is een groot project waarin we komend jaar                

met de vriendenstichting in MDA Zwitersland samen zullen optrekken. Het is de bedoeling dat de               

ceremonie van de eerste steen, de zgn. ‘cornerstone’, eind oktober feestelijk zal plaatsenvinden             

tijdens de IMDAC conferentie. In de volgende digitale nieuwsbrief en rondzendbrief zullen hier             

uitgebreid bij stil staan. We hopen dan ook in 5780 op uw steun te mogen rekenen om de                  

financiering voor dit belangrijke project rond te krijgen. Uiteraard zullen we MDA daarnaast blijven              

steunen met de diverse benodigde andere middelen, zoals de medische handschoenen. 

 

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 te laten blijven                

doen. Moge 5780 een jaar worden van gezondheid en voorspoed voor u en uw naasten en moge                 

5780 een jaar worden van vrede in de hele wereld en in Israël in het bijzonder! 

 

Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en de tot op heden door u gedane 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……. 

 

Shana Tova namens het bestuur, 

 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Certificaten voor Rosh ha Shana 

Ter gelegenheid van de aankomende joodse feestdagen, biedt MDA de mogelijkheid om speciale 

donaties in de vorm van een certificaat te versturen aan uw familie of vrienden. Hieronder ziet u een 

voorbeeld van het certificaat (werkelijke grootte 30x21 cm): 

 

 

 

Hoe werkt het? 

● Bij donaties vanaf €15,- kunt u dit certificaat bij ons bestellen via info@mda-nederland.nl; 
● U kunt ook meerdere certificaten bestellen. Hiervoor geldt ook een minimum bedrag van 

€15,- per certificaat; 

● Laat ons weten hoeveel certificaten u wenst te ontvangen, voor welke bedragen en naar welk 

adres deze verzonden kunnen worden. Let op: vul uw eigen adres in!  

● Het geld kunt u overmaken op NL09INGB0003649483 of via de website; 

● Zodra de donatie binnen is, sturen wij u zo spoedig mogelijk een leeg certificaat (of meerdere 

certificaten, afhankelijk van wat u hebt aangevraagd) waarbij u zelf de gegevens en een 

boodschap voor de ontvanger kunt invullen in het witte vlak. Zo kunt u zelf ook bepalen hoe 

en wanneer u het certificaat geeft; 

● Bestellen kan tot en met donderdag 19 september. De certificaten zullen maandag 23 

september naar u verstuurd worden per post.  

 

 

Scholieren uit Amersfoort op bezoek bij MDA 

Regelmatig krijgen wij vragen en verzoeken uit verschillende hoeken van mensen die naar Israël gaan 

en interesse hebben in MDA. Soms ter oriëntatie voor een Jeugdvrijwilliger, soms van een trouwe 

donateur die het werk van MDA graag een keer van dichtbij wil zien en soms van scholieren of 

studenten die een onderzoek of educatief bezoek willen doen over/aan MDA. Zo ook van van de 

16-jarige Marcella uit Amersfoort. Het bezoek voor en met school heeft inmiddels plaatsgevonden en 

zij schreef een kort verslag voor ons: 
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In de laatste week van februari heb ik samen met klasgenoten en docenten een geweldige reis naar 

Israël gemaakt. We hebben ontzettend veel leuke dingen gedaan: fantastische gesprekken gehad met 

mensen uit heel Israël, genoten van de prachtige natuur en het heerlijke weer, de Massada 

beklommen, de Klaagmuur (e.d.) bezocht, de woestijn in getrokken, een wandeling gemaakt langs het 

meer van Galilea, enz. Kortom: een reis om nooit meer te vergeten! 

 

Voor het educatieve deel van de reis heeft iedereen zelf een 

idee voor een onderzoek aangedragen. Ik wil in de toekomst 

de gezondheidszorg in, en wie weet is werken op de 

ambulance wel wat voor mij. Ik heb daarom een onderzoek 

gedaan naar de traumazorg in Israël. Hiervoor heb ik contact 

opgenomen met MDA. Eenmaal in Israël heb ik samen met 

twee klasgenoten en een docent het ambulancestation van 

MDA in Jeruzalem bezocht. Een mooi gebouw, op een 

prachtige locatie. We hebben iemand van MDA geïnterviewd 

en een hele interessant rondleiding gehad. We kregen heel 

veel informatie over het reilen en zeilen van MDA. Heel 

indrukwekkend! En ontzettend leuk om ook dit aspect van 

Israël gezien te hebben.  

 

Weer thuis in Nederland ben ik nu nog steeds een beetje aan het nagenieten. MDA heeft veel indruk 

op mij gemaakt,  dus wie weet zien jullie mij ooit nog terug als Jeugdvrijwilliger! 

 

Marcelle  

 

 

 

Van de penningmeester 

Het jaar 2018 was voor MDA financieel gezien een goed jaar! De inkomsten waren fors hoger dan 

begroot. Dit kwam met name door de extra giften die we ontvangen hebben naar aanleiding van de 

benefietavond in december 2018. Deze giften hebben ertoe geleid dat we in 2018 een extra bijdrage 

konden doen in de vorm van een volledig ingerichte MICU met een waarde van in totaal €114.000,- 

  

Bij deze rondzendbrief vindt u de jaarcijfers voor 2018. 

De complete jaarrekening is in te zien op onze website: 

www.mda-nederland.nl/mda-nederland/ in de 

linkerkolom. 

 

Hartelijk dank aan al onze donateurs voor uw bijdrage 

in 2018! 

 

Henk Poolen, penningmeester 
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