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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 
 
Allereerst wens ik u namens het gehele bestuur van Magen David Adom Nederland nog 
een heel goed 2016. Wij hopen dat 2016 meer vrede mag brengen en in het bijzonder voor 
Israël. Het jaar 2015 heeft met de vele barbaarse aanslagen door IS en het oplopend 
geweld in Israël zelf sinds september weer laten zien hoeveel inspanningen dat vraagt.   
 
Wij willen u zeer bedanken voor alle extra giften die wij hebben ontvangen na de kalender 
2016 en in het bijzonder de vele bijdragen van 54 euro voor de medische uitrusting voor 
MDA hulpverleners in Israël. Wij hebben inmiddels 300 ‘medical equipment’ tasjes kunnen 
doneren. In totaal zijn er 3000 nodig. Donaties hiervoor zijn nog steeds welkom.  
 
Op deze plaats willen we nog kort stil staan bij de nieuwe naamgeving van het MDA station 
in Hatzor Haglilit in het Noordoosten van Israël. Dit grote regionale station is in 2014 door 
de MDA vriendenstichtingen uit Zwitserland, Nederland en Frankrijk geopend. Op 13 
oktober 2015 werd tijdens een bijzondere bijeenkomst in het bijzijn van zijn weduwe Nella 
en dochters Ellis en Christine de naam van Captain Willem van Baalen aan dit station 
verbonden. Ook werd die middag een ambulance met zijn naam overgedragen aan het 
team van dit station, zie foto op de volgende pagina. Willem van Baalen heeft zich vanuit 
Nederland ruim 30 jaar intensief ingezet voor MDA. Yonatan Yagodovsky, directeur 
buitenland van MDA, memoreerde bij deze gelegenheid hoe bijzonder zijn band met 
Willem was en hoeveel praktische steun en advies Willem in Israël heeft gegeven.  
 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl
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In 2016 verwachten wij 
in het voorjaar het 
nieuwe MDA station in 
Baqa al Garbya te gaan 
openen. Dit station 
zorgt ervoor dat medi-
sche hulp in deze plaats 
straks direct ter plaatse 
kan zijn en lange aanrij-
tijden tot het verleden 
gaan behoren. 

 
Ook hopen wij in 2016 weer nieuwe donateurs te kunnen verwelkomen. We zullen daar-
toe aanwezig zijn op een aantal evenementen. Als u een nieuwe donateur aandraagt, kunt 
u en de nieuwe donateur een replica scooter ontvangen. De echte scooters hebben de 
afgelopen maanden in Israël er voor gezorgd dat de MDA medewerkers en vrijwilligers in 
de smalle straten snel ter plekke konden zijn om medische hulp te verlenen.  
 
Wij hopen dat u ook in 2016 het prachtige en belangrijke werk van Magen David Adom 
wederom met gulle hand zult blijven ondersteunen!   
 
Petra van Werkhoven, secretaris MDA Nederland   

 
 
ERVARINGEN VAN EEN JEUGDVRIJWILLIGER – EEN VERSLAG VANUIT DE AMBULANCE EN OVER DE 

OPLEIDING 
 
We zijn een nummer. Maar in mijn ogen wel een top nummer. Dit is MDA Chul 136. Een 
nieuwe lichting gemotiveerde vrijwilligers van over de hele wereld, die ieder voor zich aan 
de slag gaan bij verschillende ambulancestations verspreid over heel Israël. Waarom het 
MDA Chul 136 heet en niet MDA 136 is, omdat Chul staat voor “Choets La Arets” 
(fonetisch geschreven) oftewel uit het buitenland. 
 

 
 
Het was een intensieve cursus. Nadat ik alle mensen uit Amerika, Brazilië, Rusland, Mexico 
en uiteraard Nederland heb leren kennen door middel van een kennismakingsspel gingen 
we meteen door naar het klaslokaal. Hier werden we opgesplitst in twee groepen en de 
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les (van onze sympathieke leraar Yair) begon meteen. Omdat er mensen in de klas zaten 
die hiervoor al een soortgelijke cursus of studie hadden gedaan was het voor mij en vele 
andere flink aanpoten. In negen zeer intensieve dagen werden onderwerpen van tension 
hemothorax tot congestive heart failure en verschillende vormen van COPD tot aan 
strokes aangesneden. Naast deze boeiende materie moest er natuurlijk het één en ander 
in de praktijk worden gebracht. Dus vooral in de avonduurtjes waren we zoet met het 
oefenen van CPR tot aan bloeddruk en van “backboarding” tot het aanleggen van 
verschillende soorten verbanden. 
 
Na deze cursus van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds kregen we een theoretisch 
en praktisch examen. In spanning en toch wel enigszins vermoeid wachtten we de 
resultaten van beide testen af om vervolgens te horen te krijgen dat we het veld in moch-
ten om aan de slag te gaan op de ambulance. Nadat we twee MDA-shirts, een winterjas 
en een rugtas hadden gekregen werd iedereen naar zijn of haar station gebracht en kon 
het echte avontuur gaan beginnen. 
 
Op het moment dat ik deze “selfie” maakte, 
waren we even aan het pauzeren voor de 
ingang van de spoedeisende hulp van het 
Tel Aviv Sourasky Medical Center. In-
middels zijn er alweer twee weken voorbij 
gevlogen. Dat wil zeggen tien shifts van 
acht uur met in totaal zo’n 42 patiënten. 
Samen met een chauffeur die uiteraard 
opgeleid is tot medic of paramedic en vaak 
een andere vrijwilliger uit Israël (ook wel 
“Bat Sherut” genoemd) werk je op de 
ambulance. Buiten dat het zeer goed is om 
mijn Hebreeuws te verbeteren maak ik een 
hoop bijzondere dingen mee. Tot nu toe 
heb ik veel oude mensen en daklozen 
geholpen, maar ook opvallendere gevallen. 
Zoals een vrouw met een psychose, iemand met een beroerte, een patiënt met het syn-
droom van Asperger die graag een kat wilde zijn die de naam Mietshy heeft en een Japan-
se dame die een stuk van een gebouw, dat op instorten stond, op haar hoofd had 
gekregen. 
 
Wat zo bijzonder aan dit werk is, is dat je middenin de Israëlische samenleving zit en  men-
sen ontmoet van elke laag van de bevolking. Met één overeenkomst dat ze allemaal 
geholpen moeten worden. Naast de adrenaline die er vrijkomt als je met een hoog tempo 
tegen het verkeer inrijdt en alle auto’s als je geluk hebt (het blijft tenslotte Israël) au-
tomatisch voor je wijken is het vooral dankbaar werk. Je bent er om te helpen en je maakt 
mensen vaak op een zeer kwetsbare manier mee. Om mensen op zo’n moment een beetje 
tegemoet te kunnen komen geeft aan het einde van de dag enorme voldoening. 
 
Daniel Ashkol, vrijwilliger voor Magen David Adom vanuit Tel Aviv 
 
 



4 MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 

 
REANIMATIE TRAINING 
De jeugdvrijwilligers die de afgelopen jaren gewerkt hebben op de ambulances in Israël 
kunnen u op scholen, bij verenigingen en in kerken vertellen over hun ervaringen. Sinds 
kort kunnen ze daar ook een korte reanimatietraining geven. Heeft u interesse of kent u 
mensen die u daarmee kunt helpen? Wij horen het graag. U kunt contact met ons opne-
men via info@mda-nederland.nl of 06 36339308.  
 
VOOR DONATEURS 
Als u een vaste donateur bent, kan MDA Nederland inves-
teren 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 dekt niet 
de volledige medische hulp.  

BIJZONDERE DONATIE 
Indien u voor een bijzondere gelegenheid een donatie 
aan MDA Nederland wil geven, kan dat. Er zijn diverse 
mogelijkheden, zoals het doneren van een AED of via 
een bijdrage herinnering op een gedenkplaat op één 
van de ambulancestations. U kunt vrijblijvend infor-
meren via info@mda-nederland.nl en 06 3633 9308.  
 
LEGAAT 
Als u een legaat wil vermaken, dient in de laatste 
wilsbeschikking de volgende formule opgenomen te 
worden: “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de 
Stichting Magen David Adom te Maasland een som 
groot ………….euro”. Voor nadere inlichtingen kunt u 
terecht bij een notaris. 
 

PERIODIEKE OVERMAKING 
Donateurs van Magen David Adom Nederland kunnen zelf bepalen welk bedrag zij 
wanneer willen overmaken. De acceptgiro die u bij de rondzendbrief ontvangt is bedoeld 
als adresdrager. U kunt ook zelf via uw bank ervoor kiezen een periodieke overmaking in 
te stellen. Ons bankrekeningnummer is NL09 INGB 0003 6494 83. MDA hanteert geen 
incasso’s, als u het bedrag wilt veranderen, kunt u dit zelf doen.  

 

 

verschillende symbolen, dezelfde principes 
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