
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 

Allereerst hopen we natuurlijk dat deze rondzendbrief u aantreft in goede gezondheid! Het zijn rare               

en onzekere tijden voor iedereen in de wereld. Het corona virus houdt ons allen helaas nog steeds in                  

haar greep, ook in Israël. 

Joods Nieuwjaar 

Deze rondzendbrief brengen wij uit ter gelegenheid van de hoge feestdagen: het Joods nieuwjaar,              

Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest, medio september/begin oktober. Het zullen andere           

feestdagen zijn dan we gewend zijn. We moeten helaas waakzaam blijven en mogen niet zoals               

gebruikelijk in groten getale bijeenkomen om samen deze hoogtijdagen te vieren. 

 

In deze rondzendbrief staan we stil bij het afgelopen jaar 5780 en kijken vooruit naar 5781. Voor we                  

dit doen wil ik u allereerst bedanken voor alle gulle giften die wij van u mochten ontvangen in het                   

afgelopen jaar. Dankzij uw hulp konden wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. 

Dit afgelopen jaar was een gecompliceerd en zwaar jaar voor Israël en MDA, maar ook voor ons in                  

Nederland en de rest van de wereld. De corona pandemie heeft ons allen zwaar getroffen. In Israël is                  

MDA steeds paraat om zowel te testen als om de (besmette) inwoners van Israël de noodzakelijke                

medische hulp te geven. Ook alle geplande festiviteiten ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van               

MDA konden helaas hierdoor niet of maar gedeeltelijk plaatsvinden. In dit nummer besteden we              

wederom aandacht aan dit 90 jarig jubileum en duiken we weer in een stukje geschiedenis. 

Jaarrekening   

De financiële verantwoording van MDA over het afgelopen jaar is deze zomer door de accountant               

gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. Bij deze rondzendbrief vindt u            

de samenvatting hiervan. De integrale jaarrekening met accountantsverklaring treft u aan op onze             

website. 
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Bijdrage Nederlandse donateurs in 5780 

Afgelopen jaar konden we dankzij uw steun als MDA Nederland weer veel betekenen voor MDA in                

Israël, we doneerden onder meer: 

● De aankoop van de grond voor het ambulancestation in Modiin. 

● Een financiële bijdrage voor de nieuwbouw van het ambulance station in Modiin. 

● Medische apparatuur en medische hulpmiddelen inclusief de medische handschoenen 

● Een grote donatie werd ontvangen voor de aankoop van een ambulance. Door corona heeft              

de levering hiervan vertraging opgelopen. De ambulance wordt medio november verwacht. 

● Ook in 5780 ontvingen wij grote donaties via een aantal nalatenschappen. Wij zijn de              

erfenisgevers hiervoor bijzonder erkentelijk. Onze dankbaarheid zullen we mede tot uiting           

brengen in plaquettes in ons nieuwe ambulance station. 

  

 

 

 

 

 

5781: Start bouw nieuw ambulancestation in Modiin 

Eind oktober 2019 vond in Modiin de zgn. ‘cornerstone’ ceremonie (de eerste steenlegging),             

feestelijk plaats tijdens de IMDAC conferentie. Inmiddels is de bouwvergunning ontvangen en de             

aanbesteding voor de bouw gestart. Direct na de joodse feestdagen zal de aannemer gecontracteerd              

worden. 

We hopen dan ook in 5781 op uw steun te mogen rekenen om de financiering voor dit belangrijke                  

project verder rond te krijgen. Uiteraard zullen we MDA daarnaast blijven steunen met de diverse               

benodigde medische hulpmiddelen, zoals de medische handschoenen. In corona tijd zijn deze in             

grote hoeveelheden noodzakelijk. 

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 te laten                

blijven doen. Moge 5781 een jaar worden waarin een vaccin respectievelijk medicatie gevonden             

wordt, zodat de corona epidemie een halt wordt toegeroepen. Moge daarnaast 5781 voor u              

persoonlijk een jaar worden van gezondheid en voorspoed voor u en uw naasten. Tenslotte: moge               

5781 een jaar worden van vrede in de hele wereld en in Israël in het bijzonder! 

Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en de tot op heden door u gedane donaties. Wij 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……. 

Shana Tova namens het bestuur, 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Ien van Dijk-Molenaar z”l 

Het droevige bericht bereikte ons dat begin augustus, Ien van Dijk op 94 jarige leeftijd is overleden.                 

Ien was een van de oprichters van de vrienden van MDA in Nederland nu bijna 40 jaar geleden. Ze                   

was vele jaren een toegewijd bestuurslid van MDA, later ook samen met haar man Ab. Ze zal altijd                  

herinnerd worden door haar liefde voor MDA en voor het volk Israël. Moge haar ziel worden                

opgenomen in de bundel van het eeuwige leven. We wensen Ab en de rest van de familie veel sterkte                   

bij de verwerking van dit verlies. 

 

  

Project “Monitoring from afar” 
De afgelopen maanden heeft Magen David Adom een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen het                

coronavirus. Naast het testen van mensen, zet MDA veelvuldig ambulances in om corona patiënten              

te vervoeren. Daarbij lopen de medische teams een groot risico om blootgesteld te worden aan het                

virus. Daarom heeft MDA in samenwerking met Mifal Hapais (de nationale loterij) een uniek project               

gecreëerd dat patiënten “contactloos” vervoert. 

In tientallen MDA-ambulances zijn camera- en      

monitoringssystemen geïnstalleerd om de vitale     

functies van patiënt (polsslag en hartslag,      

bloeddruk, zuurstofverzadigingsniveaus) tijdens   

de rit te bewaken. Hierdoor wordt de patiënt        

constant in de gaten gehouden, zonder risico voor        

de chauffeur en het  team. 

 

Deze nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om        

patiëntinformatie realtime door te geven aan het MDA        

Medical Control Center, dat 24 uur per dag bemand         

wordt door senior artsen en paramedici. Hierdoor       

kunnen de gegevens direct worden geanalyseerd, kan       

de patiënt worden behandeld als dat nodig is en is de           

veiligheid van de medische teams gewaarborgd. 

 

 

Tijdens de eerste maanden van de corona-uitbraak werkten MDA en de IDF (het Israëlische leger) al                

samen om een scheidingswand voor de ambulances te ontwikkelen tussen het           

bestuurderscompartiment en de patiënt. De combinatie van deze scheidingswand en het monitoren            

op afstand zorgt ervoor dat de teams patiënten op een veilige manier constant in de gaten kunnen                 

houden, geruststellen of zorg verlenen indien nodig. 

Het plan is om uiteindelijk zoveel mogelijk ambulances met deze techniek uit te rusten. Op deze                

manier wordt technologie geïntegreerd, de behandeling gestroomlijnd en de responstijden verkort.           

Een prachtig voorbeeld van hoe MDA constant bezig is het met het ontwikkelen van nieuwe               

manieren om nóg meer mensen te helpen en levens te redden. Ook in corona tijd. 
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MDA 90 jaar 

In de vorige rondzendbrief heeft u kunnn lezen over het ontstaan van Magen David Adom en de                 

bloedbank aan het begin van de vorige eeuw. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog heeft MDA                

tientallen tijdelijke en beschutte stations opgezet, waar honderden gewonden werden behandeld en            

pakketten aan joodse soldaten aan het front, gewonden en hun gezinnen werden gestuurd. Ook met               

de komst van de Ma'apilim (illegale immigranten tijdens de Britse mandaatperiode) hielp het             

MDA-personeel op alle mogelijke manieren. Tijdens deze roerige periode bestond MDA uit 5.000             

vrijwilligers, 24 vestigingen en 28 ambulances. 

 

Met de oprichting van de staat Israël, te midden van de veldslagen, erkende de jonge staat Magen                 

David Adom als de “National Rescue Organization”. In 1950 werd een wet aangenomen, de Magen               

David Adom Law. Hierdoor kon MDA officieel als de landelijke nationale Eerste Hulp organisatie              

opereren en als Israëlische tegenhanger van de Wereld Rode Kruis organisatie functioneren volgens             

het Verdrag van Genève. Sindsdien opereert MDA in de voorhoede van het veld van spoedeisende               

geneeskunde in de hele staat Israël.  

 

MDA TOEN EN NU 
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