
 

 

Beste vrienden van Magen David Adom, 

Allereerst wens ik u en de uwen een prachtig, gezond en gelukkig 2021! We hopen dat deze                 

rondzendbrief u bereikt in goede gezondheid. 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 volle gang zijn, mede dankzij de inzet van MDA . 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen in 2020,                   

met uw steun konden wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. In het bijzonder bedanken wij de                  

familie De Jonge die ter nagedachtenis aan hun echtgenoot en vader Joachim Max de Jonge z”l een                 

ambulance heeft geschonken voor het nieuwe Modi'in station. Verderop in de rondzendbrief leest u              

hier meer over. 

2020 

2020 was een bewogen jaar in Israël, dat grotendeels in het teken stond van de corona pandemie.                 

MDA slaagde er al snel in bij het begin van de pandemie op vele plaatsen in het land testlocaties in te                     

richten. Ook werden vele duizenden testen afgenomen bij mensen thuis. Op dit moment is MDA               

actief om te assisteren bij de vaccinaties. MDA is eind 2020/begin 2021 begonnen met het vaccineren                

van een groot deel van de populatie ouderen die in verpleeghuizen en andere beschermde locaties               

wonen. 

Uiteraard ging het dagelijkse levensreddend werk van MDA gewoon door en steunden wij MDA waar               

wij konden o.a. met de gebruikelijke medische handschoenen die nu extra noodzakelijk zijn. Ook de               

bouw van de nieuwe bloedbank vordert gestaag. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2021                 

operationeel zal zijn.  

  

  _____________________________________________________________________________________________________ 
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2021 

Vanuit MDA Nederland gaan we door met het inzamelen van geld voor medische hulpmiddelen die               

juist nu extra hard nodig zijn, maar ook voor ambulances en speciale projecten. Wij hopen ook in                 

2021 weer veel voor MDA in Israël te kunnen gaan betekenen met uw hulp. Het nieuwe ambulance                 

station in Modi’in is een belangrijk project waarvoor wij uw steun blijven vragen. Wij berichtten               

hierover uitvoerig in onze vorige rondzendbrief. De bouw van het station zal naar verwachting dit               

voorjaar starten en zo’n anderhalf jaar gaan duren. 

Jeugdvrijwilligers 

In 2019 gingen er vijf Nederlandse jeugdvrijwilligers naar Israël via MDA Nederland. Met veel inzet,               

professionaliteit en plezier, verrichten ze bij MDA in Israël hun diensten op de ambulance na een                

intensieve inleidende scholing. Begin 2020 stonden er vier jeugdvrijwilligers in de startblokken.            

Helaas moesten de drie jeugdvrijwilligers die al aan de slag waren bij MDA, halsoverkop naar               

Nederland terugkeren bij de uitbraak van de pandemie in maart. Ontzettend jammer, maar de              

veiligheid van onze jeugdvrijwilligers staat natuurlijk voorop. Zodra het weer verantwoord is hopen             

we weer als vanouds jeugdvrijwilligers naar Israël te kunnen laten gaan. In december jl. vond intussen                

een inspirerende online bijeenkomst plaats met jeugdvrijwilligers en twee van onze bestuursleden. 

Poeriem (Lotenfeest) 

Binnenkort is het Poeriem. Vorig jaar was dit het begin van de corona pandemie. Daarom willen wij                 

dit jaar extra stil staan bij dit feest middels speciale Poeriem donaties. Verderop in de rondzendbrief                

treft u hierover nadere informatie aan. 

Tot slot wens ik u allen veel sterkte in deze zo moeilijke en vaak ook eenzame tijd. Moge een ieder                    

van u in goede gezondheid zijn of haar vaccinatie ontvangen. We zijn trots op het werk dat door MDA                   

in Israël verzet wordt in deze moeilijke tijden en dragen daar graag met uw hulp ons steentje aan bij                   

in 2021! 

Want wie een leven redt, redt de hele wereld....  Poeriem sameach! 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 

 

Historische prestatie 
Zoals we allemaal weten, zijn het de ouderen die het          

grootste risico lopen op de gevolgen van Covid-19. Daarom         

heeft MDA zich ingespannen om eerst de oudere Israëli's         

in verpleeghuizen (veelal Holocaust Survivors) te      

immuniseren, om ze veilig te houden en hen in staat te           

stellen terug te keren naar hun normale routine. Als         

resultaat van deze inspanningen is Israël het eerste land         

ter wereld dat alle ouderen in verzorgingshuizen       

gevaccineerd heeft. Een historische prestatie waar MDA       

weer een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd          

tegen het coronavirus! 

  _____________________________________________________________________________________________________ 
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Bijzondere donatie 

In 2020 ontvingen wij een bijzondere donatie van de familie De Jonge. Zij besloten om ter                

nagedachtenis aan hun overleden echtgenoot en vader Joachim Max de Jonge een ambulance te              

doneren aan MDA Israël. De ambulance is bestemd voor het nieuwe ambulancestation in Modi’in dat               

in aanbouw is. Tot die tijd wordt de ambulance ingezet in het huidige station daar. Dat is hard nodig,                   

want Modi’in is een van de snelst groeiende steden in Israël. 

In een mooie en persoonlijke ‘corona proof’ inwijdingsceremonie werd in aanwezigheid van onder             

andere de burgemeester, de waardering voor de schenking van de ambulance uitgesproken. Juist nu              

ook extra ambulances zo noodzakelijk zijn. Vanwege corona kon er maar een beperkt aantal mensen               

aanwezig zijn. Daarom is het vastgelegd en ook voor u te zien op onze website. Daar kunt u ook meer                    

lezen over het leven van Joachim Max de Jonge z”l. Kijk op:  

https://www.mda-nederland.nl/bijzondere-gift-ter-nagedachtenis-aan-een-bijzondere-man/.  

Mocht u overwegen ook een dergelijke bijzondere gift te willen doen, neemt u dan alstublieft contact                

met ons op via info@mda-nederland.nl. Uiteraard spannen wij ons in om uw persoonlijke wensen              

hierbij in te willigen. 

Poeriem donatie - misjloach manot 
Op 26 februari is het Poeriem. Op deze feestdag wordt gevierd dat koningin Esther de moord op het                  

Joodse volk wist te voorkomen. De moordpartij was uitgedacht en voorbereid door Haman, de              

minister-president in het koninkrijk van koning Achasjwerosj. Esther wist de koning te overtuigen             

deze moordpartij te verbieden en Haman te laten berechten. In het Jodendom wordt deze dag               

wereldwijd gevierd door het verhaal van Esther voor te dragen en verkleedfeesten te houden. Maar               

het is ook een dag waarop er gedacht wordt aan onze medemens. Eén van de plichten is het                  

schenken van eten en drinken aan de minder goed bedeelden in de samenleving, ook wel ‘misjloach                

manot’ genoemd.  

Vorig jaar was Poeriem zowel in Nederland als in Israël het begin van de uitbraak van de corona                  

pandemie. Nu precies een jaar later zetten de medewerkers en vrijwilligers van MDA zich al maanden                

24/7 in om het virus onder controle te krijgen. Vanaf het begin was MDA nauw betrokken bij het                  

testen en nu ook bij het vaccineren. Daarom willen wij vanuit MDA Nederland met uw hulp onze                 

eigen ‘misjloach manot’ doen en alle vrijwilligers op de MDA-stations iets lekkers aanbieden. Een zoet               

“dankjewel” voor al hun inzet in deze moeilijke tijd. U kunt een poeriem certificaat aanvragen vanaf                

€18,- via info@mda-nederland.nl. U ontvangt het certificaat via e-mail. Daarop staat dat u de mitswa               

(goede daad) van misjloach manot (het geven van eten en drinken) heeft gedaan. 
  _____________________________________________________________________________________________________ 
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Nederlandse Danja over haar MDA ervaringen 

Even voorstellen: mijn naam is Danja, ik ben 48 jaar en woon met mijn echtgenoot Maish en onze                  

dochters Noa, Michal en Avital in Efrat, net iets buiten Jeruzalem. Al 20 jaar gids ik (voornamelijk)                 

Nederlanders in ons prachtige land Israël. Maar toen kwam ook bij ons corona. Van de een op de                  

andere dag was ik net als zoveel anderen mijn baan kwijt. Ik ben niet het type dat bij de pakken                    

neerzit en besloot om een de cursus ambulanceverpleegkundige bij MDA te volgen. Nu denkt u               

misschien, wat bijzonder. Maar dat valt wel mee, want ik ben de vierde in ons gezin bij MDA! 

 

Noa (20) is al sinds haar 15e actief in MDA, en deed minstens één              

dienst per week in Jeruzalem. Maish werkt al jaren in de hightec en             

werd geïnspireerd door Noa om EMT- ambulancechauffeur te worden.         

Momenteel is hij naast zijn vaste baan ook hoofd MDA- Efrat. En ook             

Michal (18) heeft zodra ze 15 was de cursus gedaan om mee te             

draaien. Tje, dus nu was voor mij ook de tijd daar. 

Daar stond ik dan op 31 juli 2020 in mijn geleende uniform bij de              

ambulance. Maish was de chauffeur en Noa legde mij alles uit. Nu,            

alweer een half jaar verder, kan ik u vertellen dat MDA mijn hart             

volledig heeft veroverd. Ik voel mij bevoorrecht om gemiddeld 180 uur per maand van mijn tijd aan                 

MDA te mogen geven. Behalve 'gewone' ambulancediensten, neem ik ook coronatesten af en de              

afgelopen maand ben ik enkel en alleen bezig geweest met... vaccinaties geven! Met teams van MDA                

gaan we naar bejaardentehuizen, instellingen voor (verstandelijk) gehandicapten om daar de           

bewoners in te enten.  

Als u mij vraagt wat ik het leukste van alles vind, staat boven aan: de diensten                

met Maish en de kinderen. Verder vind ik het ontzettend bijzonder om deel             

te mogen uitmaken van onze strijd tegen corona. Maar het meest geniet ik             

van een kletspraatje met de patiënten en ze op hun gemak te stellen door              

een grapje of soms zelfs een liedje te zingen. Of het nou bij iemand thuis is, in                 

de ambulance of iemand die voor een coronatest  komt. 

Tot slot wil ik u graag meegeven hoe goed het mij en ons doet om tijdens onze diensten een doos                    

met medische handschoenen te zien met daarop geschreven: gedoneerd uit Nederland. Ik doe het              

werk hier, maar dat kan niet zonder uw hulp en steun vanuit Nederland. Samen redden wij iedere                 

dag opnieuw mensenlevens!!!! 

 

Doneren via QR code 

Ook MDA Nederland probeert zoveel mogelijk met de tijd mee te           

gaan en het doneren zo eenvoudig mogelijk voor u te maken.           

Daarom gaan we nu steeds meer gebruik maken van QR codes die u             

eenvoudig met uw telefoon kunt scannen om zo uw donatie naar           

keuze te doen. Uiteraard kunt u ook gewoon gebruik blijven maken           

van de acceptgiro die bij deze rondzendbrief bijgesloten is.  

  _____________________________________________________________________________________________________ 
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