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BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID ADOM, 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie  giften die wij van u mochten ontvangen in 2017. 
Met uw steun konden wij in 2017 weer heel veel betekenen voor MDA in Israël. 
Zo schonken wij onder meer een quadricycle, medische handschoenen en een mobiele schuilkelder. 
In deze rondzendbrief treft u wat meer achtergrondinformatie over deze schuilkelder. 
 
Wij kregen een aantal reacties op de (bewaar)bijlagen die wij mee stuurden bij onze vorige rond-
zendbrief. Nadere informatie over bijzondere schenkingsvormen en over nalaten werd door ver-
schillende donateurs bij ons opgevraagd. Steeds meer donateurs besluiten om van de fiscale voor-
delen van het periodiek schenken gebruik te maken. Men sluit hiertoe met ons een overeenkomst 
af voor het periodieke schenken. We zijn deze donateurs uiteraard bijzonder erkentelijk hiervoor.  
Wij hopen in 2018 dankzij uw steun weer veel voor MDA in Israël te gaan betekenen. 
 
IPRED 5 conferentie  
De IPRED (International Preparedness and Response) conferentie die georganiseerd wordt door het 
Israëlische ministerie van gezondheidszorg, werd voor de vijfde keer gehouden in Tel Aviv . Deze 
conferentie werd afgesloten met een grote ‘mass casualty’ oefening (ramp met veel slachtoffers), 
voor meer dan 200 deelnemers van delegaties uit diverse landen. Het betrof een simulatie van een 
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terroristische aanslag in Petah Tikva. Behalve MDA die o.a. met een reddingshelikopter meedeed 
waren ook brandweer, politie en ziekenhuizen in de omgeving van de partij. Deze oefening plaatst 

MDA wederom op de voorgrond 
als nationale noodhulporgani-
satie. De kennis en ervaring die 
jarenlang is opgebouwd wordt 
hiermee ook doorgegeven aan 
vele andere landen. Een Neder-
landse delegatie was ook aanwe-
zig. In deze rondzendbrief vindt u 
hun ervaringen.  

 
Nieuwe brochure 
Bij deze rondzendbrief treft u de nieuwe brochure van MDA Nederland aan die wij u met gepaste 
trots als eerste tonen. We stellen het zeer op prijs als u deze folder wilt geven aan iemand in uw 
omgeving met interesse in onze activiteiten. Als u meer folders wilt, kunt u dat melden via 
info@mda-nederland.nl of MDA Nederland, Antwoordnummer 1151, 1180 VD Amstelveen. Ook 
kunt u via deze kanalen adressen krijgen van donateurs die oude postzegels en ansichtkaarten voor 
MDA Nederland verkopen.  
 
We voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven, 
ongeacht religieuze of etnische achtergrond, telt. We zullen ons, samen met u, ook in 2018 blijven 
inspannen om het mogelijk te maken dat MDA haar fantastische werk continueert. Want wie een 
leven redt, redt een hele wereld ….. 
 
Wij wensen u voor Poerim en Pesach een Chag  Sameach! 
Namens het bestuur van MDA Nederland, 
 
Marjan Sprecher, voorzitter 
 
INTERVIEW MET MURVIN CHAN EN PETER LASSCHUIJT  
Van 14 tot 17 januari 2018 vond de IPRED (International Preparedness and Response)  conferentie 
plaats. Ook vanuit Nederland was er een delegatie aanwezig, waaronder Peter Lasschuijt en Murvin 
Chan van het Nederlands Rode Kruis. Wij interviewden hen over hun ervaringen in Israël tijdens de 
IPRED en bij MDA.  
 
Kennis delen cruciaal 
Lasschuijt vertelt: “Wat een indrukwekkend symposium met 900 deelnemers. Alle landen waren 
vertegenwoordigd. Dat is ook enorm belangrijk om verder te komen, omdat er ervaringen en 
verschillende zienswijzen worden gedeeld. Grootschalige hulpverlening, Mass Casualty Incidents, 
die door verschillende oorzaken ontstaan, zoals natuurgeweld maar natuurlijk ook terrorisme, 
stonden centraal. Dat laatste blijft helaas een zeer actueel thema en we moeten ons gewoon 
realiseren dat we onszelf in Europa echt niet veilig moeten wanen. Aanslagen zijn van alle tijden en 
we moeten daar gewoon goed op voorbereid zijn.”  
 
Levensechte oefeningen 
Chan: “Het is heel belangrijk is dat we structureel dit soort conferenties organiseren, waar enerzijds 
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de meest recente inzichten en ervaringen worden gedeeld, netwerken tot stand komen door 
nieuwe mensen te ontmoeten en anderzijds levensechte oefeningen worden gedaan. Daar zijn ze 
in Israël gewoon ontzettend goed in. Niet één aanslag, maar drie achter elkaar en nog steeds alle 
slachtoffers binnen 50 minuten van het incidentterrein krijgen. Zeer indrukwekkend. Lasschuijt 
beaamt dat: “Er wordt zo realistisch geoefend, dat je bijna vergeet dat het om een oefening gaat. 
Echt wel andere koek dan in Nederland. De oefening was van begin tot eind volledig geënsceneerd 
– een aanslag tijdens een voetbalwedstrijd in een voetbalstadion.” Chan voegt daaraan toe: “In 
Israël is voorbereiden en oefenen van terreur- en noodsituaties geen beleidsdiscussie meer. De 
urgentie is duidelijk en iedereen doet mee. Dat kunnen we in Nederland nog wel verbeteren.”  
 
Ervaringen op de MDA ambulance  
Naast hun deelname aan de IPRED conferentie, hebben Murvin Chan en Peter Lasschuijt mee-
gedraaid op een MDA ambulance. Hier hebben ze meer de reguliere zorgkant gezien. Beiden 
concludeerden dat daar nog wel veel winst is te behalen. Er zijn ziekenhuizen met de nieuwste 
materialen en inzichten, maar dat is – anders dan in 
Nederland – lang nog niet in alle ziekenhuizen in 
Israël, viel Lasschuijt op. Dat is ook de plek waar de 
bottleneck ontstaat volgens Chan. “Er is een mooie 
verdeling tussen spoed ambulances en niet-spoed 
ambulances. Ook zijn er enorm veel ambulances 
(mede dankzij de donaties van de vriendenstichtin-
gen van MDA wereldwijd, red.). Maar het probleem 
ontstaat bij het ziekenhuis waar soms geen capaciteit 
is voor overdracht van ambulance personeel naar 
SEH (spoedeisende hulp) medewerkers. Zo zie je dat 
zelfs de beste systemen hun knelpunten hebben.” 

 

Intrinsiek gemotiveerd 
Op de vraag wat voor indruk MDA op ze maakte, waren beide heren heel positief: “Israëli’s zijn 
sowieso erg open en gastvrij en ze staan open om kennis en ervaring te delen. Wat opvalt is dat het 
MDA personeel echt intrinsiek gemotiveerd is om mensen te helpen. De hulpverlening is heel 
persoonlijk en ze hebben oprechte aandacht en geduld voor de patiënt.”  

 
Momenteel wordt er gewerkt aan een uitwisseling met MDA deze kant op, zodat er peer-to-peer 
interactie komt tussen zorgprofessionals daar en hier. Een hele positieve ontwikkeling die wij 
toejuichen en waar we u uiteraard van op de hoogte zullen houden.  

 
 
ERVARINGEN VAN VRIJWILLIGER MELINDA  
Wij werden opgeroepen voor een oude man die uit bed gevallen zou zijn. Toen wij in huis aan-
kwamen zat de man op de grond en was gelukkig ongedeerd op enkele blauwe plekken na. Wij 
raakten aan de praat met dit koppel en ze vertelden ons dat ze al 85 jaar getrouwd waren. Ik begon 
te rekenen en dacht dat dit niet mogelijk kon zijn. Maar na enige uitleg blijkt dat het koppel op 14 
en 15 jarige leeftijd getrouwd te zijn "in de hippie tijd" zoals ze dit noemden toen alles mogelijk was. 
Ze vertelden dat ze beiden uit Duitsland gevlucht zijn waarna ze elkaar pas na enkele jaren terug 
gevonden hadden. De man was in meerdere concentratiekampen geweest, had tientallen jaren in 
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het leger gewerkt, rookt twee pakjes sigaretten per dag en leeft nog alsof 
hij twintig jaar jonger is. Het was prachtig om te zien hoe verliefd dit stel 
nog was. Ze hielden elkaars hand vast en hadden grootse bezorgdheid 
voor elkaar. Het liet bij mij een diepe indruk achter.  
Het werk op de ambulance draait niet alleen om spannende, acute 
situaties. Vaak komen we thuis bij "opa's en oma's", zetten we een kopje 
thee, stellen we gerust, maken een praatje en verlaten het huis. Zoals in 
de woorden van MDA; we geven de oma's TLC! Tender, Love and Care. 
 
 
MOBIELE SCHUILKELDERS VOOR MAGEN DAVID ADOM 
Wanneer het gaat om protocollen voor medisch personeel en vrijwilligers die patiënten behan-
delen, gaat veiligheid boven alles. Daarom streeft MDA er dan ook naar om haar teams altijd de 
beste uitrusting te bieden tegen gevaren en gevaarlijke situaties waarin ze terecht kunnen komen 
bij het bieden van noodhulp. Zowel tijdens ‘routinewerk’, als in tijden van crisis. Die uitrusting 
bestaat uit eenvoudige oplossingen zoals beschermende handschoenen en gezichtsmaskers, de wat 
meer geavanceerde beschermende kleding zoals helmen en beschermende vesten en volledige 
pakken die bescherming bieden tegen chemische middelen.  

Gevoelige posten en risicogebieden 
Als onderdeel van deze aanpak, heeft MDA geïnvesteerd in tien mobiele schuilkelders van 11m2 die 
in tijden van escalatie op verschillende momenten op verschillende plekken geplaatst kunnen wor-
den. Eén van deze mobiele schuilkelders is geschonken door MDA Nederland met behulp van uw 
gulle donaties. De mobiele schuilkelders zullen vooral ingezet worden voor de meest gevoelige am-
bulancestations en buitenposten die niet over goed schuilkelders beschikken. Daarnaast kunnen ze 
worden gebruikt voor stations die in een risicogebied liggen als er weer aanvallen tegen Israël 
zouden komen, zoals bijvoorbeeld raketaanvallen vanuit Gaza.  
 
Sterk staal 
Wanneer het rustig is, worden de schuilplaatsen in een noodsopslag bij het MDA hoofdstation 
geplaatst. In tijden van crisis of escalatie worden ze onmiddellijk naar de onbeschermde stations 
gebracht. De mobiele schuilplaatsen zijn gemaakt van versterkt staal en zijn een stuk geavanceerder 
dan de standaard betonnen schuilkelders. Hierdoor bieden ze het hoogst mogelijke niveau van 

bescherming en zijn ze bestand tegen directe gevolgen van 122 mm-
raketten, 120 mm mortieren en Qasam-raketten. Daarnaast hebben 
ze 1/3 minder gewicht dan de conventionele betonnen schuilkelders 
en zijn daardoor makkelijk transporteerbaar. Ook de afmetingen en 
installatie zijn flexibeler. In tegenstelling tot de betonnen schuil-
kelders, die dubbel zo groot gebouwd zijn. Omdat ze binnen de helft 
van de ruimte bieden, kan bij de mobiele schuilkelders wel de 
optimale ruimte benut worden. Mede hierdoor zijn ze multifunc-
tioneel en kunnen ze van binnen ook ingericht worden en bijvoor-
beeld gebruikt worden als kantoor.  
 

Kortom: een fantastische en belangrijke toevoeging aan het MDA materieel! We zijn trots dat we 
daar vanuit Nederland aan hebben kunnen bijdragen en houden u uiteraard op de hoogte van de 
ingebruikname deze mobiele schuilkelders. 


