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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 al mochten ontvangen in 
2016.  
Hoe belangrijk onze Nederlandse steun is heeft een delegatie van het bestuur, onder wie 
ondergetekende, onlangs in Israël met eigen ogen aanschouwd.  

Dankzij uw steun konden wij in de Israëlisch-Arabische stad Baqa al Garbya een 
ambulancestation bouwen. De openingsceremonie was bijzonder en ontroerend; mede 
door de toespraak van Gilles Beschoor Plug, de Nederlandse ambassadeur in Israël, die zijn 
grote dank en waardering uitsprak voor de Nederlandse vrienden van MDA; ú dus! Door de 
strategische ligging van dit Nederlandse ambulancestation tussen twee centrale snelwegen, 
Route 6 en Route 9, wordt Eerste Hulp en medische noodhulp beter toegankelijk en sneller 
bereikbaar voor de 35.000 inwoners van deze stad en de regio. De vrijwilligers en 
professionals die op het station werkzaam zijn, houden zich ook bezig met humanitaire 
activiteiten zoals het inzamelen en verspreiden van voedselpakketten en het geven van 
Eerste Hulp cursussen op lokale scholen.  
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We waren ook getuige van een 
oefening van een grote ramp 
met veel slachtoffers. Naast een 
commandovoertuig werden een 
groot aantal ambulances en een 
traumahelikopter van MDA in-
gezet. Bovendien assisteerden 
de politie en een reddingvoer-
tuig van de brandweer. Wij za-
gen ter plaatse het ongelofelijke 
werk dat MDA verricht om le-
vens te redden in het hele land.  
 

Nog geen week nadat wij terugkwamen breken er branden uit rond verschillende Israëlisch 
steden. Nazareth. Haifa, Zichron Ja’akov en de heuvels van Jeruzalem en omgeving zijn 
getroffen. Duizenden mensen worden geëvacueerd uit hun huizen en buurten. MDA 
verleent continu medische hulp aan een ieder die dit nodig heeft en verleent ook steun aan 
de families die in de opvangcentra moeten verblijven. In de eerste twee dagen zijn meer dan 
200 extra ambulances ingezet (gemiddeld $1.000 per ambulance per dag). Direct besloten 
wij om MDA te ondersteunen met een extra bijdrage vanuit Nederland. Wij doen dan ook 
een beroep op u om MDA hiervoor extra te steunen!  
 
We voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensen-
leven, ongeacht religieuze of etnische achtergrond, telt. We zullen ons, samen met u, blijven 
inspannen om MDA haar fantastische werk te laten blijven doen.  
 
Bij deze rondzendbrief treft u twee bijlagen aan. Als eerste onze traditionele kalender. U 
kent hem inmiddels al vele jaren. Door veel donateurs wordt deze kalender steeds zeer 
gewaardeerd. Nieuw is de tweede bijlage: een ‘bewaarblad’ over schenken en nalaten. 
Hierin vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie over deze onderwerpen. Deze 
bijlage is net als de kalender bedoeld om te bewaren en te raadplegen op een moment dat 
u daar behoefte aan heeft. We hopen natuurlijk dat u hier wat aan heeft.  Aarzelt u vooral 
niet om verdere informatie bij ons op te vragen. 

 
Met uw steun hopen wij ook in 2017 weer 
veel te kunnen betekenen voor MDA. De 
bouw van ons nieuw ambulancestation In 
Baqa al Garbya is voltooid. U kunt MDA in 
2017 helpen bij onder andere de finan-
ciering van een nieuw  ambulancestation in 
de stad Hod Hasharon. 
 

Nu de maand december weer is aangebroken, wijzen wij u er graag op dat u door een gift 
aan MDA vóór 31 december over te maken, de fiscale aftrekmogelijkheden van 2016 nog 
volledig kunt benutten. 
 
Wij wensen u Chag Sameach, goede feestdagen en een gezond en mooi 2017! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
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ERVARINGEN VAN VRIJWILLIGER DAVID MINCO 

In juli en augustus heb ik deelgenomen aan het vrijwilligersprogramma van de Israëlische 
ambulance Magen David Adom. Dit programma bestond uit twee delen: 

 10 daagse cursus in Jeruzalem 

 4,5 week op de ambulance 

De 10 daagse cursus was 
een intensieve, leer-
zame maar vooral ook 
echt leuke periode. Er 
waren drie klassen met 
in iedere klas ongeveer 
20 mensen van over de 
hele wereld. Iedere klas 
had één leraar die ofwel 
medic of para-medic 
was.  
De leraren waren echt 
mensen die van hun vak 
hielden wat hielp tijdens 
de lessen. Ik kon alles 
aan ze vragen en zij legden het met plezier aan mij uit.  
De lessen waren best vermoeiend. Ze zijn van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds, maar 
het was interessant en met mijn klas ook gezellig. Er komt heel veel informatie op je af. 
Tijdens de lessen waren er veel praktijk oefeningen. Aan het einde van de cursus heb je twee 
toetsen; één schriftelijke toets en één praktijk toets.  
 
En toen begon het echte werk in de ambulance. De meeste ritten die wij deden bestonden 
uit oudere patiënten vervoeren vanuit huis naar het ziekenhuis. Hierdoor heb ik goed 
geleerd om de bloeddruk en de pols op te nemen. Je wordt normaal altijd in de witte, 
normale ambulance ingedeeld, maar ik heb vier keer mogen werken in de gele intensive care 
ambulance. De ritten in die ambulance waren dan ook interessanter en spannender.  
 
Deze maand was een hele leerzame en ook echt leuke ervaring. Ik kan het iedereen 
aanraden om dit te gaan doen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

training 

nieuwe ambulances en scooters 2016 
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ERVARINGEN VAN VRIJWILLIGER ROSA NAB 

We werden opgeroepen voor een 
thuisgeboorte die (voor zover ik 
begreep) niet helemaal goed ging. 
We kwamen aan bij een religieus 
gezin dat in eerste instantie een 
thuisgeboorte wilde. De vrouw had al 
weeën en we reden met gillende 
sirenes. Ondertussen checkte ik haar 
vitale functies. We probeerden zo  
snel mogelijk naar het ziekenhuis te 
komen, zodat het personeel daar het 
van ons kon over nemen. Halverwege 
de rit werd duidelijk dat dat niet meer 
ging lukken.  
 
We stopten de ambulance en begonnen met de geboorte. In de ambulance werd de kachel 
aangezet (terwijl het buiten al 30°C was) en de geboortekit open gemaakt. De medic nam 
het van ons over, terwijl de anderen haar probeerden te kalmeren en bloeddruk checkten.  
Na letterlijk een hoop bloed, zweet en tranen was er een mooi en gezond meisje geboren. 
Dat moment is zo speciaal, dat je het de moeder meteen vergeeft dat ze 10 minuten eerder 
nog je hand eraf probeerde te knijpen. Het eerste moment dat je een pasgeboren baby ziet, 
is een heel apart gevoel. Je ziet de kleine handjes en voetjes en het kleine neusje en het liefst 
wil je ze nooit meer loslaten. Vervolgens zie je het gezicht van de moeder die net nog zo 
uitgeput leek, helemaal oplichten en het is alsof alles om haar heen verdwijnt.  
 

Na één van mijn oproepen zat ik te wachten met 
een kop koffie bij de ambulance op de 
parkeerplaats van het ziekenhuis. Op een ge-
geven moment zag ik een bus de parkeerplaats 
op rijden, wat vrij ongewoon is. De buschauffeur 
rende uit de bus, terwijl hij luidkeels "hetkef lev" 
riep. Met mijn gebrekkige Hebreeuws wist ik uit 
te maken dat dat "hartaanval" betekent. Ik 
opende de deuren van de ambulance en pakte de 
apparatuur die ik nodig had en snel kon pakken: 

defibrillator en de ambu bag. Hiermee rende ik de bus in en startte de reanimatie, terwijl 
het ziekenhuispersoneel onderweg was. Het duurde niet lang tot zij het van me overnamen.  
 
 
OUDE POSTZEGELS? 

Twee donateurs verkopen regelmatig oude postzegels en geven de opbrengsten MDA 
Nederland. Heeft u postzegels of oude ansichtkaarten van dorps-en stadsgezichten, laat het 
ons weten via info@mda-nederland.nl. Wij geven u dan de adressen van de mensen die het 
willen verkopen.   
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