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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor de giften die wij van u allen mochten ontvangen in 
2017.  
Hoe belangrijk onze Nederlandse steun aan MDA is heeft een delegatie van het bestuur, 
onder wie ondergetekende, onlangs in Israël met eigen ogen aanschouwd. We waren 
aanwezig bij de IMDAC, de jaarlijkse conferentie van alle vriendenstichtingen wereldwijd.  
Dankzij uw steun kon de onlangs door de Nederlandse vrienden geschonken quadricycle 
feestelijk aan MDA overhandigd worden. Deze quadricycle wordt gestationeerd in ons 
ambulance-station in Petah Tikwah. De quadricycle staat op de kalender die u bij deze 
rondzendbrief ontvangt. 
 
Tijdens de IMDAC waren wij ook op bezoek in een groot medisch trainingscentrum van de 
IDF, het Israëlische leger, in Yeruham in de Negev woestijn. MDA traint daar samen met de 
medische brigade van het Israëlische leger soldaten die als paramedicus gewonde soldaten 
en/of burgers ter plekke verzorgen en/of redden. Wij waren er getuige van een 
indrukwekkende training/simulatie van een ernstig incident met een bermbom met veel 
slachtoffers.  

   Magen David Adom Nederland 

Rondzendbrief Chanoeka 5778 - december 2017 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl
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Balfour verklaring  
Dit jaar is het precies honderd jaar 
geleden dat Lord Balfour, toenmalig 
minister van Buitenlandse Zaken in 
Groot-Brittannië een brief schreef aan 
baron Rothschild, de leider van de 
Joodse Federatie in Engeland. In deze 
zgn. ‘Balfour Declaration’ werd ver-
klaard dat Groot-Brittannië de zionis-
tische plannen voor een Joods nationaal 
tehuis in Palestina ondersteunde. Wij 
waren te gast in de ambtswoning en 
tuin van de Engelse ambassadeur in 
Israël om deze belangrijke historische gebeurtenis te herdenken. In een toespraak en 
discussie werd ook stil gestaan bij de huidige politieke situatie in het Midden Oosten. 
 
Nederlands Rode Kruis 
Op 1 november jl. heeft het Nederlands Rode Kruis (NRK), tijdens de presentatie van een 
onderzoek naar haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog, “diepe verontschuldigingen” 
aangeboden aan slachtoffers en nabestaanden, voor de handelswijze van het hoofdbestuur 
ten tijde van de oorlog. Het volledige persbericht vindt u op onze website.  
MDA Nederland heeft kennisgenomen van de resultaten van het jarenlange onderzoek. We 
hebben gepleit voor een ontmoeting tussen de directie van MDA Israël en het bestuur en 
de directie van het NRK. Deze ontmoeting heeft onlangs plaats gevonden in Turkije. Er wordt 
gesproken over verdere concrete samenwerking voor nu en in de toekomst. 
 
Kalender/ Bewaarbijlage: ‘Schenken en nalaten’ 
U treft bij onze laatste rondzendbrief van 2017 twee bijlagen aan. Als eerste onze tradi-
tionele kalender. U kent hem inmiddels al vele jaren. Vorig jaar maakten wij voor het eerst 
een ‘bewaar bijlage’ bij de rondzendbrief over ‘schenken en nalaten’. Hierin vindt u in het 
kort een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste informatie over deze onderwerpen. 
Aarzelt u niet om nadere informatie over schenken en nalaten bij ons op te vragen. Wij 
informeren u desgewenst graag in een persoonlijk gesprek. 
Nu de maand december weer is aangebroken, wijzen wij u er ook graag op dat u door een 
gift aan MDA vóór 31 december over te maken, de fiscale aftrekmogelijkheden van 2017 
nog volledig kunt benutten. 
 
Nieuwe bestuursleden 
De afgelopen maanden hebben enige bestuurswisselingen plaatsgevonden. Onze penning-
meester Emmy van Dijk heeft vanwege haar overige drukke werkzaamheden besloten te 
stoppen met het werk voor MDA. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij zich 
de afgelopen jaren heeft ingezet voor MDA en met name ook voor haar inspanningen om 
de financiële inrichting van MDA verder te professionaliseren. We hebben gelukkig een 
deskundige opvolger voor haar gevonden in de persoon van Henk Poolen. Daarnaast hebben 
we ons bestuur dit jaar ook kunnen versterken met Angela Vermeulen, Bennita Blocq 
(beiden richten zich op de jeugdvrijwilligers) en Daphne Sprecher (marketing en website) en 
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Davinia Hochheimer (donateursadministratie). In de volgende rondzendbrief zullen zij zich 
nader voorstellen en hun portefeuille verder toelichten. 
 
2018 
Met uw steun hopen wij ook in 2018 weer veel te kunnen betekenen voor MDA. U kunt MDA 
helpen bij de financiering van een nieuw ambulance-station 
in de stad Hod Hasharon. Daarnaast hopen wij weer de 
traditionele medische handschoenen te kunnen gaan 
verschepen naar Israël. Maar MDA heeft nog veel meer 
nodig. We doen dan ook graag weer een beroep op u. 
Want wie een leven redt, redt een hele wereld ….. 
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.  
Deze Chanoeka-rondzendbrief is al weer de laatste van dit 
jaar. Eind februari zal de eerste rondzendbrief van 2018 
weer bij u op de mat vallen. 
 
Wij wensen u Chanoeka Sameach, goede feestdagen en een gezond en mooi 2018! 
Namens het bestuur van MDA Nederland, 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
ERVARINGEN VAN JEUGDVRIJWILLIGER MELINDA  
Mijn naam is Melinda en ik ben 24 jaar. In mijn dagelijks leven werk ik als verpleegkundige 
in het ziekenhuis. Voor mijn studie "International Health" had ik een stageplek nodig in het 
buitenland, waarbij MDA perfect leek aan te sluiten. 
 
Begin oktober vertrok ik richting Israël waar ik eerst de 10-daagse cursus deed voordat ik 
mijn vrijwilligerswerk kon starten. Het hotel waar we verbleven had heerlijk voedsel, dus 
ondanks de behoorlijk intensieve cursus had ik niks te 
klagen! Na 10 dagen kreeg ik te horen dat ik geslaagd was 
voor mijn praktijk- en theorie examen waarna mijn 
avontuur kon beginnen. Ik heb gekozen om in Tel-Aviv te 
werken en ben nog elke dag blij met deze keuze. Na mijn 
werkdag kan ik lekker naar het strand of de Shuk (markt) 
om te winkelen. Ik zal hieronder een dienst beschrijven 
die mij het meest is bijgebleven.  
 
Begin november had ik een nachtdienst op een maandag 
samen met mijn chauffeur die een Medic is. Meestal is de 
maandag nacht redelijk rustig, maar deze nacht begon 
direct met een oproep, een brand. We gingen richting 
één van minder goede wijken van Tel-Aviv waar een auto 
in brand stond om te zien of er gewonden zouden zijn. De 
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politie was al gearriveerd. Gelukkig waren er geen gewonden. Halverwege de terugweg 
kregen we een oproep van een oude man in een verzorgingstehuis die zich niet lekker zou 
voelen. We namen de oproep aan, maar net op weg, werd deze oproep geannuleerd voor 
een oproep met een hoger spoedgehalte in een straat verderop. Eenmaal aangekomen 
zagen wij een man die enorm aan het transpireren was, hij had het benauwd, een snelle 
moeizame ademhaling, pijn op zijn borst en hij zag bleek. Ik mocht zijn vitale controles doen 
en deze man bleek een bloeddruk van 260/140 te hebben. Mocht u denken, leuk die cijfers 

maar ik heb geen idee wat dit betekent, dit is heel erg 
hoog! Daarnaast had deze patiënt een irregulaire pols 
en een hoge bloedsuiker. Vanwege zijn verontrustende 
totaalbeeld besloot de Medic een Natan te bellen 
(intensive care ambulance). Ondertussen gaven wij de 
patiënt zuurstof en een tabletje onder de tong, omdat 
de Medic vanwege de medische gegevens van deze 
meneer aan zowel een sterke verergering van COPD, als 
een hartinfarct dacht. Toen de Natan er was, werd een 
infuus geprikt, een monitor aangesloten om zijn 
hartritme in de gaten te houden en werd hij meegeno-
men naar het ziekenhuis. Wij gingen weer naar het am-
bulancestation om ons klaar te maken voor een nieuwe 

oproep. De hele nacht waren wij in de ambulance en hadden wij spannende casussen. Erg 
interessant en leerzaam.  
 
Nu is niet elke dienst zoals deze. Er zijn vele diensten die rustiger zijn, maar het gaat erom 
dat we altijd beschikbaar zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Acuut of totaal niet 
acuut, maar wel voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek of bevestiging. Het werk 
is prachtig en ik geniet van iedere dienst. Op deze manier leer ik de cultuur van Israël van 
dichtbij kennen, tot op de meest privacy gevoelige locatie: hun huis. Een locatie die normaal 
bescherming biedt, maar waar iemand nu ineens kwetsbaar is geworden. Ons doel als MDA 
is om dan toch weer een stukje bescherming te bieden. Jong en oud. Iedere dag.  
 
VOLG ACTUEEL NIEUWS VIA ONZE FACEBOOKPAGINA 
De beelden, filmpjes die MDA Israël verspreidt zijn indrukwekkend, 
actueel en interessant. Om ook de mooie foto’s en filmpjes snel met u 
te kunnen delen, hebben we een Facebookpagina voor Magen David 
Adom Nederland. Deze vindt u op: 
https://www.facebook.com/mdanederland/. U hoeft alleen maar de 
pagina te ‘liken’ om updates te ontvangen. Zo hopen we u nog beter op de hoogte te kunnen 
houden van al het mooie werk van MDA! 
 
VOOR VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM 
Als u een vaste donateur bent, kan MDA Nederland investeren in hulp van een blijvend 
karakter. Vooral daar waar hulp het hardst nodig is. U kunt als vaste donateur op naam ‘a 
Friends of Magen David Adom’ kaartje krijgen. Dit kaartje is minimaal 1 jaar geldig. U kunt 
het aanvragen via info@mda-nederland.nl. De aanvraagtermijn is minimaal 6 weken. In 
Israël krijgt u op vertoon van dit kaartje eerste hulp en ambulance vervoer. U dient wel een 
zorgverzekering te hebben en het pasje dekt niet de volledige medische hulp.  


