NIEUWSBRIEF SHELTERBOX NEDERLAND januari 2022

Distributie hulpgoederen in Burkina Faso

Beste vrijwilligers,
De feestdagen zijn voorbij, de dagen van vrede, warmte en gezelligheid met de familie.
Helaas heeft het Corona virus ook hier weer roet in het eten gestrooid waardoor een lockdown werd
aangekondigd en beperkingen golden voor bezoek.
Nu de lockdown weer versoepeld is en ziekenhuis opnames teruglopen hopen we dat Rotary clubs weer
gelegenheid hebben om hun, vaak jarenlange en succesvolle, fundraise events te kunnen organiseren. Het
zou fijn zijn als ShelterBox weer met regelmaat wordt meegenomen in de verdeling van de bijeengebrachte
gelden. Want de recente aardbeving op de Filippijnen en vele andere rampen vragen veel van de diverse
hulporganisaties zoals ShelterBox. Wederom is gebleken dat de banden tussen Rotary en ShelterBox van
groot belang zijn bij de hulpverlening ter plaatse.
Het blijft belangrijk dat we goed contact onderhouden met Rotary clubs, want met de gelden uit hun
donaties kunnen we ons motto:

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

“Shelterbox blijft in mijn hart”
interview met scheidend penningmeester
Keng Chung

Begin februari 2022 is het zover. Keng stopt na twee
termijnen met zijn werk als penningmeester voor
ShelterBox. Het is tijd voor nieuw bloed en een frisse
bik, zo meent Keng. Hij bezint zich op nieuwe
manieren om bij ShelterBox betrokken te blijven als
vrijwilliger. Keng kan met recht een duizendpoot
genoemd worden. Oorspronkelijk opgeleid als
fysiotherapeut werkt hij tegenwoordig als
Information Security Officer. Na zijn studie heeft hij
zich ontpopt tot een expert in het beveiligen van
informatiesystemen. Een vak dat hij zichzelf door
middel van trainingen en ervaring on the spot eigen
heeft gemaakt. Vrijwilligerswerk zit Keng in het
bloed. Al sinds zijn studietijd gaf hij zwemlessen aan
kinderen en organiseerde hij introductieweken voor
studenten. Na zijn studie ging hij al gauw weer op
zoek naar een, niet al te grote, organisatie om zich
bij aan te sluiten. Een goede vriend, tevens toen ook
vrijwilliger bij ShelterBox, maakte hem attent op
ShelterBox. Voor de ShelterBox Challenge werd
dringend mede organisatoren gezocht. Keng was
meteen enthousiast. Hij ging vol energie met deze
uitdaging aan de slag. De bedoeling was dat groepjes
deelnemers met een box en een plattegrond door de
buurten trokken om opdrachten uit te voeren voor
punten/vouchers voor voedsel en hulpgoederen
voor de slachtoffers van een fictieve overstroming in
Amsterdam. ‘s Nachts kregen zij een slaapplek
toegewezen in de kazerne op het Marine-terrein.
Keng herinnert zich dat zij veel publiciteit
genereerden in de lokale media. Ook kregen zij veel
financiële steun van (lokale) Rotarians. Deze
Challenge in 2014 was de laatste keer, het
evenement heeft om diverse redenen daarna niet
meer plaatsgevonden. Keng kijkt met veel plezier
terug op deze leuke tijd. Tijdens het evenement had
hij veel contact met diverse bestuursleden
waaronder de toenmalige penningmeester.
Toen deze zijn functie wilde neerleggen vroeg hij
Keng zijn werk in het bestuur over te nemen.
Daarover hoefde Keng niet lang na te denken.

Als veelzijdig talent draaide hij zijn hand niet om
voor financieel-administratieve uitdagingen. Naast
het penningmeesterschap verrichtte hij vaak semitechnische taken als het aanmaken van
emailadressen. Gevraagd naar zijn concrete
werkzaamheden somt Keng een veelzijdig maar
indrukwekkend rijtje op zoals: het opstellen van
begrotingen met het bestuur, overmaken en
controleren van facturen, verwerken van declaraties,
bewaken van budgetten, maandafsluitingen, beheer
van verzekeringen, opstellen van jaarrekeningen en
jaarverslagen. Een zeer veelzijdige taak, waar hij zo’n
10 uur per maand mee bezig was. Hij bewaart fijne
herinneringen aan zijn contact met het ShelterBox
hoofdkantoor in Truro, Cornwall, alwaar hij
verschillende malen op bezoek is geweest.

Ook was hij present met een team op de
internationale Rotary Conventie in Hamburg (2019)
waar ShelterBox zichzelf op de kaart heeft gezet bij
veel Rotarians uit alle wereldstreken. Een bijzonder
leuke belevenis, waar Keng met plezier op terug
kijkt. Ondanks het 20-jarig bestaan bleek ShelterBox
bij veel Rotarians in Hamburg onbekend. Keng kreeg
zelfs een keer de vraag of hij hier stond namens een
kampeervereniging.

Agenda
15- mei 2021
Rotary Festival 2022
https://rotaryfestival.nl
4-8 juni 2022
Rotary International Convention, Houston
Arctic Challenge
Van 12 tot 20 maart vindt de Arctic Challenge Tour
2022 plaats. The Arctic Challenge is een toertocht
voor personenauto’s door Scandinavië. En dat onder
arctische omstandigheden die je in Nederland niet
gauw zult mee maken.

Na twee termijnen vindt hij het tijd voor een andere
invulling van zijn betrokkenheid bij ShelterBox. Hij
stapt uit het bestuur maar gaat niet weg. Keng is nog
steeds zeer enthousiast over het werk van
ShelterBox. Wat hem vooral aanspreekt is dat
ShelterBox actief is bij rampen die niet altijd het
grote nieuws halen. “ShelterBox springt op de bres
voor mensen die het nodig hebben, daar sta ik
helemaal achter.” Het is een afscheid dat geen
afscheid is. Keng blijft betrokken. “ShelterBox blijft in
mijn hart.”

Team 36 met Dave Lusthof & Roel Jansen doen mee
en maken reclame voor ShelterBox.

De Rotary club Uden, waar Dave lid van is, heeft
ShelterBox gesteund met 4 boxen.
Heel hartelijk dank voor jullie steun!

Interview door Desiree van den Berg

Bestuursmedelingen
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden
voor de volgende functies:
- Penningmeester
- Marketing en communicatie
- Vrijwilligers coördinator
Binnenkort zullen we via de sociale media van Rotary
ook een oproep uitsturen.
Rotary Festival

SRT-Team
Van ons SRT lid Anne Seuren ontvingen wij het
volgende bericht.
Hallo vrienden van ShelterBox,
Ik heb zojuist de lastige beslissing genomen om mij
als SRT terug te trekken uit ShelterBox. Ik doe het
met een beetje droevig gevoel en heb de beslissing
daarom ook lang voor mij uitgesteld. Dit omdat ik
ShelterBox nog altijd fantastisch vind; ik heb van elke
training, uitzending, fundraiser o.i.d. genoten en
zeker ook veel geleerd.

Op 15 mei aanstaande wordt het Rotary Festival
georganiseerd. Een evenement voor en door
Rotarians uit het hele land.
Er worden 3.500 Rotarians, vrienden en familieleden
verwacht uit het hele land.
Reeds 170 Rotary clubs alsmede de 7 districten
ondersteunen dit event. Ruim 40 clubs zullen een
plek op de inspiratiemarkt hebben om projecten te
presenteren.
De Rotary club Arnhem doet ook mee en stelt haar
plek op de inspiratiemarkt ter beschikking van
ShelterBox. Een prachtig gebaar waarvoor hartelijke
dank.
Wel zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers die
op die dag informatie willen geven over ShelterBox.
Uiteraard proberen we fondsen te werven door de
verkoop van onze solarlights en sleutelhangers.

Graag aanmelden via info@sheltebox.nl

Libanon 2013
Ik heb zoveel verschillende mensen mogen
ontmoeten en levenslessen geleerd die mij altijd bij
zullen blijven. Dat is een groot goed. Het werk
voelde ook erg waardevol en ik zal het dan ook
missen.
Helaas voel ik mij toch genoodzaakt om afstand te
nemen, omdat ik merk dat ik in de praktijk weinig
wordt uitgezonden. Dit omdat ik -gebonden aan
onderwijsvakanties, gewoon weinig flexibel ben en
daardoor vaak wel beschikbaar was als er weinig
uitzendingen nodig waren, en niet beschikbaar was
wanneer de nood het hoogste was. Daardoor is de
maandelijkse studie investering om mijn skills up to
date te houden uit balans geraakt. Ik ga nu energie
in andere dingen steken en sluit dit
prachtige hoofdstuk af.

Wat doet ShelterBox nu?
In 2021 heeft ShelterBox ruim 24.000 huishoudens
geholpen aan onderdak. Wederom een enorm
aantal waar we trots op mogen zijn.

Filipijnen 2013-2014
Ik dank jullie voor jullie samenwerking en zal
ShelterBox van een afstandje blijven volgen. Veel
succes en zoals wij SRT zeggen:
Be safe, Get the job done & represent ShelterBox!
Lieve groet, Anne Seuren

Naast natuurrampen is ShelterBox ook actief in
gebieden waar conflicten zijn.
MOZAMBIQUE: Cabo Delgado Conflict
Conflict sinds 2017
Partner CARE International
3.000 HH geholpen
734.000 IDP’s in noorden van Mozambique

Persoonlijke foto’s van Anne
Reactie van het bestuur :
Eind vorig jaar kreeg het bestuur het bericht van
Anne Seuren dat ze, na lang beraad, had besloten als
SRT-er voor ShelterBox te stoppen. Mijn eerste
reactie was “Oh wat reuze jammer” want iemand die
zo gedreven en gepassioneerd te werk gaat wordt
natuurlijk node gemist. Want Anne heeft haar
sporen overduidelijk nagelaten. Niet alleen in de
gebieden waar zij als SRT-er aan het werk is geweest,
maar zeker ook hier in Nederland door het delen van
haar ervaringen tijdens de vrijwilligersdagen. Zowel
de problemen waar ze veelvuldig tegen aan liep als
de vreugde wanneer hulp op de juiste plaats kwam.
Ze heeft daardoor heel duidelijk gemaakt hoe
onontbeerlijk het werk van ShelterBox is en het
belang voor ons om daarvoor fondsen te werven.
Anne het ga je goed, we zullen je missen.
Mariette Nelemans, secretaris

CAMEROON: CONFLICT
Sinds 2015 Partner van IEDA Relief
17.500 HH geholpen
117.000 vluchtelingen
341.000 IDP’s (Intern Displaced Person)
SB is de enige leverancier van tenten in
Minawao Camp
(68.516 mensen, waarvan 61% jonger dan 18 jaar en
54% vrouw of meisje)

PHILIPPINES: Super Typhoon RAI/ODETTE
Een van de meest door rampen getroffen land ter
wereld, gemiddeld 2 per jaar.
ShelterBox heeft een vestiging op de Fillipijnen.
Standaard voorraad van 4.000 Shelter kits en HHI.
We supporten 9.489 HH in Zuid Cebu, waarvan
inmiddels 4.215 HH geholpen zijn.
Rotary club Cebu betaald voor deze regio de
logistieke kosten en leveren twee 6x6 trucks voor
distributie sinds dag 1.
8 clubleden helpen actief mee met crowd control en
distributie.

COVID
Covid zorgt ook voor problemen bij onze
hulpverlening.
We kunnen niet altijd SRT-leden naar de ramp
gebieden sturen omdat er Visa problemen als gevolg
van Covid regels en quarantaine verplichtingen zijn
in het land waar we hulp willen bieden. Gelukkig
hebben we goede contacten met hulporganisaties
die al in het land actief zijn, zoals Habitat for
Humanity.
Er zijn productie en leveringsproblemen voor oa
Shelterkits en touwen die uit China komen.
De hulpgoederen en pakketten zijn uitgebreid met
zeep en maskers om families te kunnen helpen Covid
buiten de tent te houden.

