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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat Israël dit jaar haar zeventigste verjaardag viert. Een bijzondere 
mijlpaal waar wij als MDA Nederland natuurlijk aandacht aan willen besteden. Daarom staat 
deze rondzendbrief volledig in het teken van 70 jaar Israël en de rol die Magen David Adom 
daar in gespeeld heeft. Een bijzondere en cruciale rol die door de jaren heen steeds 
veelomvattender is geworden.  
 
In ‘slechts’ zeventig jaar tijd is Israël uitgegroeid tot een bloeiend land waar we allemaal 
enorm trots op zijn. Samen met Israël is ook Magen David Adom uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste organen/organisaties van het land. En daar zijn we minstens zo trots op! Daar 
gaan we dit jaar ook graag uitgebreid bij stil staan in de vorm van een bijeenkomst, begin 
december,  tijdens Chanoeka. Precieze datum en locatie volgen nog, maar bij deze wil ik u 
vast van harte uitnodigen voor een Israëlische avond met als thema ‘Trots op MDA!’. Deze 
avond zullen de MDA helden centraal staan. Zowel de helden uit Israël als onze eigen 
Nederlandse Jeugdvrijwillgers 
 
Daarnaast willen we dit bijzondere jaar aangrijpen voor een extra project waarvoor we graag 
een beroep doen op u. Eén van de eerste hulpmiddelen die de Nederlandse vrienden van 
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MDA gefinancierd hebben 
was een ambulance (zie 
afbeelding). Deze zijn altijd 
cruciaal geweest voor het 
werk van MDA in Israël. 
Door de jaren heen hebben 
de voertuigen een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt 
zoals u verderop in deze 
rondzendbrief kunt zien. 
Sinds een aantal jaren 
beschikt MDA zelfs over 
Mobile Intensive Care Unit 
(MICU) ambulances. 
Wanneer elke seconde telt, 
zijn dit soort hulpmiddelen 
letterlijk van levensbelang. Wij willen komend jaar daarom graag donaties verzamelen voor 
de aanschaf van zo’n nieuwe MICU.  
 
Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven 
telt, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond. We zullen ons, samen met u, in dit 
bijzondere jaar waarin Israël haar 70e verjaardag viert, blijven inspannen om het mogelijk te 
maken dat MDA haar fantastische werk kan blijven doen. Want wie een leven redt, redt de 
hele wereld. 
 
Chag sameach, namens het hele bestuur, 
 
Marjan Sprecher-Israëls 
Voorzitter 
 
 
MDA EN ISRAËL; ONLOSMAKELIJK VERBONDEN  

Magen David Adom en de staat Israël zijn één. MDA is een integraal onderdeel van de staat 
en een van de meest herkenbare symbolen. Israëlische burgers vertrouwen op Magen 
David Adom om er te zijn voor hen in ziekte en gezondheid, in tijden van vrede en in tijden 
van oorlog, zoals ze al 88 jaar doen sinds de tijd dat het land vocht om een staat te 
worden. 

De afgelopen zeventig jaar vergezelden MDA-teams 
de gewonden tijdens  terreurdaden en oorlogen en 
waren altijd aanwezig voor de meer dan 8 miljoen 
burgers en IDF-soldaten wanneer die hen nodig 
hadden. Toen alle anderen wegliepen voor het 
gevaar, renden MDA-mensen het bloedbad in om 
te vechten voor de levens van de gewonden. Het 
verhaal van MDA is verbonden met Israël, haar 
verhaal, haar uitdagingen en glorietijden. 
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En nu staat Israël aan de vooravond van haar 70e Onafhankelijkheidsdag. Zeventig jaar 
geleden bloeide de staat op uit stof en as tot een wereldleider op zoveel terreinen, niet het 
minst op het gebied van pre-hospitale spoedeisende geneeskunde en bloedbankdiensten. 
Het is mede dankzij de steun, goedheid en ongelooflijke inspanningen van de vrienden van 
MDA wereldwijd dat MDA vandaag de dag  kan zijn wie ze is als professionele organisatie 
die het volk van Israël ondersteunt. Wij danken u allen voor uw niet aflatende steun aan 
MDA Nederland. 
 
 
MDA MATERIEEL TOEN EN NU  
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MDA IN DE GESCHIEDENIS VAN 70 JAAR ISRAËL  
 
 
1930  1970 
De "Society for rapid Het MDA hoofdkantoor- 
assistance during disaster"  wordt in gebruik  
wordt opgericht in Tel Aviv genomen. MDA is nu   
                        een nationale  
1936                     organisatie die zowel  
Het eerste station van                   uit werknemers als   
MDA in Tel Aviv wordt  vrijwilligers uit alle door- 
ingehuldigd en de eerste  snedes van de samen- 
vergadering van de MDA- leving bestaat 
afdelingen van over het  
hele land wordt daar                                                                                2006 
gehouden    MDA wordt na vele  
         jaren van humanitair 
1946 werk wereldwijd erkent  
MDA neemt de eerste  als volledig lid van het 
bloedbank in gebruik in  internationale Rode Kruis 
centraal Israël                    en de Rode Halve Maan. 
 
1948  2009 
De Staat Israël wordt MDA ontwikkelt en  
uitgeroepen  implementeert nieuwe 
                 generatie geavanceerde 
1950                 technologieën in het   
Na de Onafhankelijkheids-  nationale ‘Medical  
oorlog en de oprichting Dispatch Center’ in Kyriat 
van de staat Israël, legt Ono. 
het Israëlische parlement  
(Knesset) de rol van  2018 
MDA wettelijk vast in de  MDA blijft nieuwe tech- 
‘Magen David Adom Law’.  nologiën ontwikkelen en  
De wet definieert de rol implementeren o.a. 
van MDA in zowel tijden door het gebruik 
van nood als reguliere     van mobiele applicaties 
situaties als de Israëlische en platforms voor het 
nationale Eerste-   managen van ‘EMS- 
Hulporganisatie en  teams’, First Responders 
Bloedbank Leverancier die en ‘Life Guardians’. Geo- 
zich zal houden aan de positionering, video- 
regelementen van het   streaming vanaf mobiel 
Internationale Rode Kruis en dashboard camera’s 

brengen een revolutie 
teweeg in reactietijden.  
     


