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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Allereerst bedank ik u allen voor de giften die wij van u mochten ontvangen naar aanleiding 
van onze vorige rondzendbrief!  
 
Deze tweede rondzendbrief van 2016 is, voor een groot deel gewijd aan de verschrikkelijke 
nieuwe geweldsgolf, waardoor de Israëlische bevolking sinds 13 september 2015 wordt 
geteisterd. Deze keer wil ik u lastig vallen met wat getallen van de ‘stabbings’ (de 
steekverwondingen), die op bijna dagelijkse basis, soms helaas zelfs meerdere keren per 
dag), in Israël plaatsvinden.  
 
MDA heeft sinds september 2015 aan 389 slachtoffers medische ‘life saving’ hulp geboden. 
Van deze slachtoffers zijn 34 mensen overleden en 355 gewond.   
 
Verderop in deze rondzendbrief vindt u het aangrijpende verhaal van één van onze 
jeugdvrijwilligers die aan een slachtoffer eerste hulp heeft geholpen.  
 
U begrijpt dat al deze geweldsaanvallen extra inspanningen vragen van de MDA teams. Dit 
brengt veel extra kosten met zich mee. Ongeruste donateurs benaderen ons hierover en 
zijn zo ruimhartig om aan MDA extra geld over te maken. 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl
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MDA laat ons weten dat het noodzakelijk is om 
slachtoffers nog adequater hulp te bieden. 
Daarom zijn er meer medische scooters nodig 
om sneller bij de slachtoffers te komen. Zo’n 
scooter kost $15.000. U kunt MDA nu extra 
steunen door geld over te maken en daarbij te 
vermelden dat het om deze extra scooters gaat. 
Uw steun wordt meer dan op prijs gesteld! 
 
Ondertussen worden wij opgeschrikt door een 
brute zelfmoordaanslag in een drukke winkel-
straat in Istanbul. Omdat hierbij helaas ook 
meerdere Israëlisch toeristen betrokken waren, 
vertrok er direct een groot MDA team met twee 
vliegtuigen naar Turkije. De volgende dag al 
vlogen zij terug met de overledenen en een 
aantal zwaar gewonde slachtoffers die direct per MDA ambulances werden overgebracht 
naar Israëlische ziekenhuizen. Een indrukwekkende prestatie! 
 
Inmiddels gaat het gewone leven weer verder en zijn velen zich aan het voorbereiden op 
het Pesachfeest, het feest dat symbool staat voor vrijheid. Op dit feest  vertellen we, van 
geslacht op geslacht, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de overgang van slavernij 
naar vrijheid.  
 
Wij voelen ons geïnspireerd en gesterkt door de inzet van alle mensen van MDA in Israël, 
voor wie ieder mensenleven steeds weer telt. Samen met u, blijven wij ons dan ook 
inspannen om deze organisatie haar belangrijke werk te laten doen. 
Wij hopen dat u het noodzakelijke werk van Magen David Adom juist nu wederom met 
gulle hand zult blijven ondersteunen! 
 
Pesach Sameach! 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
 
ERVARINGEN VAN EEN JEUGDVRIJWILLIGER  
 
“Ik ben Serena en ik ben 25 jaar. In januari heb ik deelgenomen aan de Advanced Course 
van Magen David Adom. Na de cursus heb ik mijn diensten als vrijwilliger gedraaid op 
ambulances in Jeruzalem. Het zijn erg spannende tijden geweest vanwege de vele 
terreuraanvallen.  
Ik wil twee casussen met u delen die ik heb meegemaakt en die behoorlijk indruk hebben 
gemaakt. 
 
Terwijl wij op maandagmiddag ongeveer vijf minuten voor het einde van onze dienst 
onderweg waren naar de ambulancepost, kregen wij een melding binnen: "een terroris-
tische aanval in Beth Horon". Wij keerden meteen om en reden met hoge snelheid, 
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zwaailichten en sirenes naar het ongeval. Twee vrouwen waren neergestoken voor de 
ingang van een supermarkt. Onze patiënt was een 23-jarige vrouw die boodschappen ging 
doen voor haar grootouders toen zij werd neergestoken. Ze was er ernstig aan toe. 
In de ambulance waren wij druk bezig haar te behandelen terwijl wij naar het ziekenhuis 
reden. Zij had meerdere steekwonden en bloedde hevig. Uiteindelijk moesten wij haar 
reanimeren. In het ziekenhuis namen ongeveer 20 professionals de behandeling over en 
deden zij alles wat zij konden om haar leven te redden. Helaas is zij de volgende ochtend 
overleden.  
 
Een paar dagen daarna had ik weer een ochtenddienst. Het was redelijk rustig. Terwijl wij 
naar de ambulancepost reden, kregen wij een oproep binnen: een terroristische aanval in 
Givat Ze'ev. Wij gingen er snel heen. Een terrorist had geprobeerd op Israëlische soldaten 
in te rijden bij een checkpoint. De soldaten hadden hem als reactie op zijn aanval 
neergeschoten. Toen wij aankwamen plaatsten wij hem meteen op onze brancard en 
liepen wij terug naar de ambulance. Daar behandelden wij hem als ieder andere patiënt.  
Ik had verwacht ogen vol met haat te zien, maar in plaats daarvan zag ik een heel normale 
tiener die waarschijnlijk door invloeden van zijn familie aangezet was tot zo'n vreselijke 
daad. Hij was neergeschoten en bloedde hevig. In het ziekenhuis is hij geopereerd aan zijn 
verwondingen. Hij heeft het overleefd.  
 
Het was een bitterzoet moment. Een paar dagen geleden had ik een onschuldig 
slachtoffer van een terroristische aanval die was overleden en vandaag had ik een terrorist 
die het overleefd heeft. Het leven is niet altijd eerlijk. 
 
Ik ben erg dankbaar dat ik terug mocht komen naar Israël als ambulancevrijwilliger om 
daar mijn bijdrage te leveren in het redden van mensenlevens.  
Het was een onvergetelijke ervaring.” 
 
 
MDA PRESENTATIES 
 
Magen David Adom Nederland is op zoek naar nieuwe donateurs om de giften die we 
gewend zijn aan MDA in Israël te kunnen blijven sturen. Kent u belangstellenden? Wij 
horen het graag.  

Dit jaar wij ook informatie geven over MDA op de 
EO Nederland Zingt Dag op zaterdag 23 april in de 
Jaarbeurs in Utrecht en aanwezig zijn op de EO- 
Jongerendag op zaterdag 4 juni in Arnhem.  

Op zondag 26 juni zijn wij net zoals voorgaande 
jaren aanwezig bij het JomHa voetbal in 
Amstelveen.  

Jeugdvrijwilligers die onlangs in Israël waren, zullen 
op alle drie de evenementen vertellen over hun 
ervaringen en laten zien hoe zij levensreddende handelingen uitvoeren.  



4 MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 

 
IN MEMORIAM PAULA GRUBER - HERSZKOPF 
 
17 AUGUSTUS 1924 - 14 JANUARI 2016 
 
MDA Nederland heeft heel veel trouwe donateurs met 
bijzondere levensverhalen. Paula Gruber was een donateur 
die meerdere malen zeer mooie stukjes over MDA geplaatst 
kreeg in het NIW. Ellis en Christine van Baalen schreven een 
In Memoriam dat wij op onze website hebben geplaatst (zie 
nieuws linksonderaan op www.mda-nederland.nl) en hier 
ingekort weergeven. 

“Wij leerden Paula kennen tijdens de donateursreis van MDA 
Nederland in 2006. De stichting bestond toen 25 jaar en 

MDA Israël vierde zijn 75-jarige bestaan. Het was een indrukwekkende reis, vooral omdat 
de meereizende donateurs ons hun veelbewogen levensverhalen vertelden. Paula’s 
levensverhaal maakte diepe indruk op ons. Al snel raakten we met deze levenslustige, 
felle, kleine tachtigjarige vrouw bevriend.  

Paula was de jongste van een warm orthodox Joods gezin in Sosnowiec, Polen. Haar 
ouders, grootouders, al haar broers en zussen en de meeste van haar ooms, tantes, neven 
en nichten zijn in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Na de oorlog trouwde ze met 
Szymon Gruber met wie ze een dochter, Ewa, kreeg. Polen was erg antisemitisch in de 
jaren 50 en 60. Paula en Szymon besloten het land te verlaten. Nederland was niet hun 
eerste keuze, maar met de hulp van een Nederlandse vriend van Szymon is het gezin hier 
terechtgekomen. Zij leerden de taal met grammofoonplaten en zij vonden werk en 
trokken naar Amsterdam. Paula werkte voor Elsevier en studeerde na haar pensioen 
geschiedenis aan de VU. Haar proefschrift werd haar ontroerende boek Pijn die blijft dat 
in 2014 in Engelse vertaling verscheen.” http://www.paulagruber.com. 

 
RONDZENDBRIEF 
 
Vijf keer per jaar sturen wij onze donateurs een rondzendbrief met informatie over  
Magen David Adom in Israël en Nederland. Na elke rondzendbrief krijgen wij vele 
donaties, waarvoor onze hartelijke dank. Deze donaties zijn voor ons een reden om vijf 
keer per jaar een rondzendbrief te sturen. Een rondzendbrief kost per stuk circa 35 
eurocent aan drukwerk en 50 eurocent aan portokosten. Deze kosten vormen een kleine 
fractie van het geheel aan opbrengsten. Een enkele keer krijgen wij de vraag of wij het 
aantal rondzendbrieven kunnen verminderen naar één keer per jaar. Dit zal echter 
handmatig moeten gebeuren door onze vrijwilligers. De handeling kost ongeveer een 
kwartier per donateur met het risico dat er toch een fout kan optreden. Daarom hebben 
wij er voor alsnog voor gekozen om alle donateurs de rondzendbrief per post te sturen. 
Wij vragen uw begrip hiervoor.  

U kunt zelf bepalen welk bedrag u wanneer wilt overmaken. De acceptgiro die u bij de 
rondzendbrief ontvangt is bedoeld als adresdrager. U kunt ook zelf via uw bank een 
periodieke overmaking instellen. Ons bankrekeningnummer is NL09 INGB 0003 6494 83. 
MDA hanteert geen incasso’s. Als u het bedrag wilt veranderen, kunt u dit zelf doen.  

http://www.mda-nederland.nl/
http://www.paulagruber.com/

