
 

 

Beste vrienden van Magen David Adom, 

We hopen dat deze rondzendbrief u in goede gezondheid bereikt. Het blijven akelige en onzekere               

tijden voor iedereen in de wereld. Het coronavirus houdt ons allen in haar greep, ook in Israël.                 

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon met de vaccinaties die in Israël al in ver gevorderd zijn, mede                   

dankzij de inzet van MDA. Ook in Nederland beginnen de vaccinaties nu ook gelukkig op stoom te                 

komen. 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen. Door uw                   

steun kunnen wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. Deze rondzendbrief komt speciaal uit voor                

Pesach, het feest dat symbool staat voor vrijheid. Op dit feest vertellen we, van generatie op                

generatie, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de overgang van slavernij naar vrijheid. 

Voortgang projecten 2021 - Modi’in en bloedbank 

Twee belangrijke MDA projecten dit jaar zijn allereerst natuurlijk ons eigen nieuwe ambulancestation             

in Modi’in. De aannemer is recent gecontracteerd en naar verwachting zal de bouw spoedig starten.               

Voor de bouw van dit ambulance station zijn uw giften nog steeds zeer welkom. Een ander belangrijk                 

project is de nieuwe ondergrondse bloedbank die de oude bloedbank in het Tel Hashomer ziekenhuis               

vervangt. De bouw hiervan vordert gestaag en de verwachting is dat deze in het voorjaar van 2021                 

operationeel zal zijn. Een belangrijk moment voor MDA en heel Israël. 

 

Jom ha’atsmaoet 

Dit jaar viert Israël op 15 april haar 73ste verjaardag. Dit is de dag dat de Verenigde Naties na de                    

verschrikkingen van de Shoah hun handtekening zetten en de onafhankelijkheidsverklaring van Israël            

als Joodse staat werd afgekondigd. Op de voorafgaande dag, Jom Hazikaron (dag van de herinnering)               

worden de talloze doden uit de vele Israëlische oorlogen herdacht.  
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Corona 

MDA is vanaf de start van de coronacrisis actief om de bevolking te helpen testen. Sinds eind 2020                  

ondersteunt MDA ook bij het vaccineren. Premier Netanyahu kwam onlangs speciaal op bezoek bij              

een vaccinatielocatie in Akko om MDA persoonlijk te bedanken voor haar inzet . Ook de Nederlandse                

nieuwsmedia doen regelmatig verslag van het succesvolle vaccinatiebeleid in Israël. Het is u vast              

opgevallen dat ook MDA hierbij regelmatig in beeld komt.  

 

(Op de foto in het midden premier       

Netanyahu, rechts directeur MDA, Eli Bin.) 
 

 

 

 

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 2020 blijven                

inspannen om het mogelijk te maken dat MDA haar fantastische werk continueert. 

Want wie een leven redt, redt een hele wereld…..  

Ik wens u allen een mooi en gezond Pesach en Pasen! 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 

 

Misjloach Manot uitgedeeld 
In de vorige rondzendbrief deden wij een oproep om ons te helpen om namens MDA Nederland                

‘Misjloach Manot’ aan te bieden aan medewerkers en vrijwilligers van MDA. We zijn verheugd om u                

te vertellen dat we een mooi bedrag hebben opgehaald. Hiermee hebben we de hardwerkende              

mensen in de stations, zoals hieronder op de foto in ons Nederlandse station Hazor, een zoet                

bedankje kunnen geven voor hun tomeloze inzet om iedere dag weer levens te redden. Dank voor uw                 

steun. 
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Jeugdvrijwillger in de media 

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we helaas al een jaar geen jeugdvrijwilligers meer kunnen               

begeleiden om een aantal weken mee te werken op de ambulance. Dat is natuurlijk ontzettend               

jammer, maar gezien de situatie omtrent corona niet meer dan logisch. Gelukkig zijn we vol goede                

moed voor 2022! En gelukkig blijven onze jeugdvrijwilligers niet onopgemerkt. Zo stond Anne-Ruth             

Verkuil onlangs met een mooi artikel in het vakblad Arts & Auto met een interview dat hopelijk weer                  

nieuwe jeugdvrijwilligers inspireert om zich ook aan te melden voor een onvergetelijke ervaring!             

Mocht er interesse zijn, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen. 
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Doneren via (eenmalige) machtiging 
Er zijn vele manieren waarop u MDA kunt steunen. Daarbij proberen wij het u ook steeds makkelijker                 

te maken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van QR codes. Deze keer brengen we graag de                

machtiging bij u onder de aandacht. Deze kunt u naar eigen wens invullen en te allen tijde wijzigen of                   

opzeggen. Indien u hier direct gebruik van wil maken, vul dan onderstaand formulier in. Mail               

vervolgens een scan naar info@mda-nederland.nl of stuur het per post naar onderstaand adres. 

 

Knip hier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------knip hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knip hier-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------knip hier 
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