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Beste vrijwilligers,
Hoewel er begrijpelijk veel aandacht is voor de Covid-19 pandemie moeten we niet vergeten dat de natuur
en humanitaire rampen gewoon doorgaan.
Bovenstaande foto is gemaakt op de Filippijnen nadat de tyfoon Goni er had huisgehouden. Kort daarvoor
had de orkaan Vongfong als een bezoek gebracht. Ondanks het zonnige weer een trieste aanblik.
Maar Goni is nog niet vertrokken of Midden Amerika wordt bezocht door de orkaan ETA. Meerdere landen,
waaronder Guatamala en Honduras, zijn flink getroffen. Het operationele team van Shelterbox International
volgt de situatie van minuut tot minuut en bereid zich voor om samen met onze hulppartners de nodige hulp
te bieden.
Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan de naamsbekendheid en het succes van Shelterbox, want
denk aan ons motto:

“geen familie zonder dak boven hun hoofd na een ramp”
Bauke Boersma, voorzitter

20 jaar Shelterbox en Rotary

2021

ShelterBox heeft ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan en de verbondenheid met Rotary
International een speciale newsletter gemaakt. Deze
is ook in het Nederlands vertaald.

Uiteraard zijn we al druk met plannen te maken voor
2021 want we hopen dan teug te gaan naar normaal
waarbij we ShelterBox meer kunnen promoten.

Deze nieuwsbrief vol met verhalen over hulp acties
en wetenswaardigheden. Leuk om ook te delen met
jullie contacten, zowel binnen als buiten Rotary.
Dit bulletin wordt op onze website geplaatst en is te
vinden via deze link.
Demonstratie materiaal

Om die plannen verder uit te werken hebben we
jullie hulp nog.
We willen graag horen welke jaarmarkten er in jullie
regio zijn waar we aan zouden kunnen deelnemen
om ShelterBox te promoten.
We zouden dan samen met de lokale Rotary club
daar aanwezig kunnen zijn.

ShelterBox Nederland beschikt over veel
demonstratie materiaal, van losse tenten tot
complete gevulde boxen.

Willen jullie ons informeren via info@shelterbox.nl?

Al ons materiaal is momenteel opgeslagen in
Nieuwegein. Dus mocht iemand gebruik willen
maken hiervan dan is het daar op te halen.

Een Solarlight, een leuk cadeautje?

We weten nu wat we aan materiaal in Nieuwegein
hebben staan maar we zijn ook benieuwd naar het
materiaal wat vrijwilligers nog onder zich hebben.

De ShelterBox solarlights, zoals die ook in de
hulppakketten worden verstrekt, zijn ook te koop.
Wellicht een leuk cadeautje voor Sinterklaas of
Kerst. Je helpt daarmee ook het goede doel.

Willen jullie via info@shelterbox.nl even laten weten
wat jullie aan materiaal in huis hebben?
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste en
betrokken vrijwilligers. Zij doen dit, net als jullie,
allemaal naast hun werk en andere verplichtingen.
Er is veel vaste werkzaamheden en prachtige ideeën
die helaas niet allemaal gerealiseerd kunnen
worden.
Als voorbeeld kan ik noemen het versturen van onze
nieuwsbrief voor vrijwilligers, want we willen jullie
graag met regelmaat op de hoogte houden van
rampen en de hulpacties van ShelterBox.
Het bestuur denkt na hoe we 2021 kunnen ingaan
met een actief bestuur welke wordt ondersteunt
door verschillende commissies. We denken daarbij
aan communicatie (intern en extern)

De kleine lamp kost €20,00 en de grotere met USB
aansluiting voor het opladen van een telefoon
€40,00. (ecl evt verzendkosten)
Dit is een mooie manier om extra fondsen te
verwerven en ShelterBox wordt hierdoor tevens op
een mooie manier over het voetlicht gebracht.

Hurricane Eta – Eta has had a significant humanitarian impact across many countries (Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala) in Central America and the Caribbean. We have been in contact
with Habitat for Humanity International who have offices in the region and are discussing a potentioal
partnership. Aid distributed likely to come from prepositioned stock in Panama.
Philippines(typhoon) – Super typhoon Goni/Rolly We are working on a tripartite agreement with
Humanity and Inclusion and local agency Simon of Cyrene. We are aiming to support a total of 5.176
housholds.
Sudan (flooding) – an organisational capacity assessment for the potential partner United Peace
Organisation has been completed. Project porposal discussion with UPO scheduled for later this week.
Ethiopia (conflict) – Project 4: project proposal almost complete. Tarpaulins+ rope, blankets, sleeping
mats, mosquito nets, kitchen set, water carrier, hand basin, jug, soap, carry sack. Target = 3.600
households.

