
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 

Dit is de laatste rondzendbrief van 2020. Traditiegetrouw wordt met de laatste rondzendbrief van het               

jaar de kalender van het volgende jaar meegezonden. Ik hoop dat u deze weer waardeert. 

2020/2021 

Allereerst spreek ik graag mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen in                  

2020. Het was een heel bewogen jaar waarin de corona pandemie zwaar drukte op Israël en de rest                  

van de wereld. MDA was al vanaf de start van de pandemie actief om de inwoners van Israël te                   

testen en de noodzakelijke medische noodhulp te verlenen. Vele miljoenen testen zijn inmiddels door              

hen afgenomen. We hebben veel bewondering voor hun aanpak en inzet en hopen net als velen met                 

ons op een goed werkend vaccin in de nabije toekomst. De berichten hierover zijn nu in ieder geval                  

hoopvol.  

Activiteiten 2020 

MDA Nederland heeft zich in 2020 gericht op het inzamelen van fondsen voor de traditionele               

handschoenen en andere medische benodigdheden. Inmiddels is er weer een container           

handschoenen onderweg naar MDA. Juist in deze pandemie zijn handschoenen extra noodzakelijk.            

Natuurlijk zijn we ook verder gegaan met het inzamelen van gelden voor het nieuw te bouwen                

ambulancestation in Modiin. Verderop leest u hier meer over. 

Ook ons jeugdvrijwilligersproject blijft succesvol. Dit jaar zijn drie jeugdvrijwilligers vol enthousiasme            

met hun stage bij MDA gestart. Helaas moesten zij vroegtijdig deze stage afbreken vanwege de start                

van de corona pandemie. Ze keerden alle drie gezond naar huis. Andere jeugdvrijwilligers meldden              

zich bij ons aan en voor 2021 staan er inmiddels al een aantal in de startblokken. Zij zullen helaas                   

moeten wachten tot de pandemie is afgelopen en we hen weer veilig naar Israël kunnen laten gaan.  
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Tenslotte werd een heel bijzondere gift ontvangen van een donor voor een ambulance. Deze komt               

binnenkort aan in Israël. We hopen deze nog dit jaar feestelijk en via een digitale bijeenkomst te                 

kunnen inwijden. 

Folder MDA opnemen in uw testament 

Recent hebben wij een folder gemaakt over de mogelijkheden om MDA op te nemen in uw                

testament. We sturen u bijgaand deze nieuwe folder. Mocht u hierover persoonlijk nader             

geïnformeerd willen worden dan kunt u ook contact met ons opnemen. Ons bestuurslid Nannette              

Blitz, belt of mailt u graag terug. 

Andere vormen schenken 

U kunt MDA ook steunen middels een overeenkomst periodiek schenken. Als u de fiscale              

mogelijkheden voor 2020 (nog) optimaal wilt benutten kunt u hiervoor een overeenkomst            

‘periodieke gift’ met ons afsluiten voor 31 december. Neem hiervoor contact met ons op via               

info@mda-nederland.nl.  

Graag attenderen wij u ook op andere mogelijkheden om doneren te vergemakkelijken.            

Automatische laten afschrijven, of schenken via onze website www.mda-nederland.nl behoren nu           

reeds tot de mogelijkheden. Binnenkort starten we ook met de zgn. QR code om nog gemakkelijker                

elektronisch over te kunnen maken. Voor alle schenkingen geldt uiteraard dat de fiscale voordelen              

meetellen voor 2020 als uw gift voor 31 december aan ons is overgemaakt. 

 

2021 

Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA,            

waarvoor ieder mensenleven telt. We zullen ons samen met u          

blijven inspannen om deze organisatie haar fantastische werk        

voor de gehele Israëlische bevolking te laten blijven doen.  

Moge in 2021 een einde komen aan de corona pandemie in het            

algemeen en moge 2021 een jaar worden van gezondheid en          

voorspoed voor u en uw naasten in het bijzonder.  

Tenslotte hopen wij dat 2021 een jaar wordt van vrede in de hele             

wereld en in Israël in het bijzonder! Wij danken u zeer voor uw             

betrokkenheid en uw donaties en hopen dat u ook in het nieuwe            

jaar het prachtige en belangrijke werk van MDA wederom met          

gulle hand zult blijven ondersteunen! 

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

Wij wensen u Chanoeka Sameach, goede feestdagen en een gezond 2021! 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Nieuw station Modi’in 

Op 29 oktober 2019 waren wij aanwezig bij de zgn ‘cornerstone’ ceremonie voor ons nieuwe               

ambulance station in Modi’in. Inmiddels is de aannemer gecontracteerd en het is de bedoeling dat de                

bouw rond Chanoeka zal starten. Een heel mooi en symbolisch moment. De bijzondere relatie met de                

historie van Chanoeka, de Makkabeeën en Modiin wordt hiermee onderstreept.  

Noodzaak 

Momenteel heeft het ambulancestation in Modi’in twee MICU's (Mobile Intensive Care Units) en acht              

standaard ambulances in gebruik voor Modi’in en haar omliggende gemeenschappen en belangrijke            

omliggende wegen. Naast het ambulancewerk, zijn de leden van het Modi’in Station ook first              

responders die 24/7 medische noodhulp verlenen tot een ambulance ter plaatse is. Dit doen ze zowel                

met privévoertuigen als op MDA Medicycles. In totaal zijn er 580 vrijwilligers, waarvan 350              

jeugdvrijwilligers. Omdat het Modi'in ambulancestation zo'n groot geografisch gebied bedient, is het            

aantal inkomende oproepen voor hulp in verhouding hoog. Er is dus een grote behoefte aan een                

nieuw station dat dit aankan. 

Het nieuwe station 

Het beoogde nieuwe station heeft een vierkant en open ontwerp met veel glas en een prachtige                

binnenplaats met veel groen. Het wordt voorzien van de nieuwste en modernste uitrusting. Zo              

komen er voldoende ruimtes voor de werknemers en vrijwilligers, zodat zij ook kunnen ontspannen              

en uitrusten tijdens hun diensten. In het nieuwe station wordt het ook mogelijk voor MDA om                

trainingen te geven en zal er een speciale ruimte zijn voor bloeddonaties. Ook komen er diverse                

nieuwe logistieke faciliteiten en wordt de nieuwe parkeerplaats ruim opgezet, zodat alle voertuigen             

voldoende ruimte hebben. 

 

U ziet hier twee impressies van hoe het  station eruit komt te zien 

 

Uw steun nodig 

Uiteraard hopen wij op uw steun voor dit belangrijke project. Niet alleen voor de algemene bouw van                 

het station is geld nodig. Ook voor de hierboven genoemde faciliteiten en ruimtes kunnen speciale               

donaties gedaan worden. Indien u daar interesse in heeft, kunt u contact met ons opnemen via                

info@mda-nederland.nl.   
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MDA 90 jaar 

 

In de vorige rondzendbrief heeft u kunnen lezen over de periode van rond de stichting van de Staat                  

Israël en de rol van MDA in haar eerste jaren. Toen 20 jaar geleden de eerste nood-motorfiets zijn                  

intrede deed in Israël, werden de MDA respons-units flink uitgebreid en werd ook de responstijd flink                

verkort. Sindsdien is MDA een steeds prominentere rol gaan spelen als Noodhulp organisatie.  

 

Vandaag de dag zijn er 30.000 medewerkers en vrijwilligers actief bij MDA, in 169 stations en posten                 

door het hele land. De organisatie exploiteert ongeveer 1.200 ambulances en Mobile Intensive Care              

Units, 10 Quads (voertuigen die op elk terrein kunnen), 6 jeeps, 44 gepantserde ambulances, 650               

motorfietsen, 194 elektrische fietsen, 49 elektrische voertuigen, een zeevrachtboot, 2 helikopters en            

2 bussen voor massa-evacuatie. 

Elk jaar reageren MDA-hulpverleningsvoertuigen meer dan twee keer per minuut op meer dan 1,3              

miljoen oproepen. MDA-teams, die altijd in de voorhoede opereren bij het redden van             

mensenlevens, reanimeren elke dag gemiddeld 19 mensen en begeleiden dagelijks de geboortes van             

3 baby's. Elk jaar worden er meer dan een kwart miljoen eenheden bloed gedoneerd aan de MDA                 

bloedbank, waardoor honderdduizenden patiënten en gewonden kunnen worden gered. Elk jaar           

komen er ongeveer 2 miljoen oproepen binnen bij 101 Noodnummer call center.  

De gemiddelde responstijd is nu slechts 4 seconden en nog steeds werkt MDA er elke dag aan om nog                   

verder te optimaliseren om nog meer mensen zo goed mogelijk te helpen en levens te redden. 

MDA TOEN EN NU 
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