“Da vi fik værktøj
og forsyninger
var vi i stand til at
genopbygge vores
huse. Nu hvor husene
er færdige, kan
vi arbejde i vores
marker igen. Tak til
dem, der har reddet
os.”

PARTNE RE I NØ D H J Æ LP
Rotarys DNA er i alle
ShelterBox aktioner

2001

ShelterBox grundlagt i Cornwall UK, af
Rotary Club of Helston-Lizard.

2001

Med midler doneret af Rotarianere, blev
de første 143 ShelterBoxes sendt til
Indien, efter et jordskælv i Gujarat.

2007

5
 00.000 mennesker hjulpet.
ShelterBox Danmark, dannes.

2012

ShelterBox bliver Rotary
Internationals officielle
projektpartner i katastrofehjælp.

2013

S
 helterBox reagerer på Typhoon
Haiyan i Filippinerne med hjælp fra
lokale Rotarianere.

2015

 mio. mennesker hjulpet.
1
Førstehåndsberetninger fra lokale
Rotarianere giver ShelterBox mulighed
for hurtigt at mobilisere hjælp som
reaktion på jordskælvet i Nepal.

2018

S
 helterBox Operations Filippinerne
bliver etableret med hjælp fra lokale
Rotarianere.

2019

 helterBox og Rotary International
S
fornyr partnerskabsaftalen. Lokale
Rotarianere hjælper ShelterBox med
nødhjælp til næsten 2.000 familier efter
Cyclone Idai i Malawi.

2020

S
 helterBox reagerer på igangværende
konflikter, Corona, tørke og
oversvømmelser.

2021

2 mio. mennesker støttes. Rotary og
ShelterBox vil fortsat arbejde sammen
for at give flere familier husly i nød rundt
om i verden.

Shelley med sin søn, modtog hjælp fra ShelterBox, Cyclone Harold, Vanuatu, 2020

B L IV SH E LT ERBOX D ON O R
En ShelterBox Donor er en Rotary klub der ønsker at gøre
en forskel. Klubben støtter ShelterBox med det globale
katastrofeberedskab, og hjælper nødstedte familier.
Når din klub bliver ShelterBox Donor, giver den os muligheden
for at være klar med livreddende husly og forsyninger, når
katastrofen rammer. Med fyldte lagre rundt i verden, kan vi
hjælpe flere familier hurtigere, når de har allermest brug for det.

Giv familier livreddende hjælp - Bliv ShelterBox Donor
Hvert Rotary år, eller én gang
Støt nødhjælpen – send en mail til donation@shelterbox.dk

kr. 5.000
Hjælper 1 familie

kr. 15.000
Hjælper 3 familier

kr. 25.000
Hjælper 5 familier

BLIV SHELTERBOX DONOR OG HJÆLP MED AT GIVE
LIVREDDENDE HUSLY TIL FORDREVNE FAMILIER

ShelterBox er en nødhjælpsorganisation, der er uafhængig af Rotary International og Rotary Foundation.

BLIV SHELTERBOX DONOR

1 Shelter Box = 5.000 kr.
Hjælper 1 familie

Hver dag mister familier sit hjem på grund af
naturkatastrofer og menneskabt konflikt.
Som ShelterBox Donor bidrager din Rotary Klub til at optimere
nødhjælpen. Husly og livreddende hjælp gør det muligt for
nødstedte familier at komme sig efter katastrofer.
ShelterBox opbygger lagre rundt i verden, så vi er klar med hurtig
nødhjælp når katastrofen rammer de meste sårbare familier.
På 20 år har vi hjulpet mere end 2 millioner mennesker.

5 SHELTERBOX

Bliv ShelterBox Donor – hvert Rotary år, eller én gang.
Støt nødhjælpen – send en mail til donation@shelterbox.dk
3 SHELTERBOX
2 SHELTERBOX
1 SHELTERBOX
5.000 kroner pr. Rotary år

10.000 kroner pr. Rotary år.

Hjælper to familier

Med at genopbygge ødelagte
boliger ved at levere nødvendige
værktøjer og forsyninger. Shelter
Kit bliver tilpasset behovene i
hvert katastrofeområde.

Giv familier et sted at kalde hjem.
Giv dem husly med privatliv og
sikkerhed. Et sted hvor de kan
komme sig oven på det fysiske
og følelsesmæssige traume ved
pludseligt at miste sit hjem efter
katastrofen.

Peru Earthquake

Philippines Typhoon

Hjælper en familie

15.000 kroner pr. Rotary år.
Hjælper tre familier

Enhver katastrofe er vanskelig,
og det er enhver nødhjælp
også. De mest udsatte familier
bør modtage den mest nyttige
hjælp. Hjælp os med at udvikle
nødhjælpen.

USA Hurricane Harvey

4 SHELTERBOX

25.000 kroner pr. Rotary år.

Hjælper fem familier

20.000 kroner pr. Rotary år

Hjælper fire familier
Hjælpen holder familier og
hele samfund sammen så de
undgår at blive fordrevet fra
den ødelagte bolig. Hjælp med
at give dem de nødvendige
færdigheder og forsyninger til at
opbygge et midlertidigt husly.

Brazil Flooding

Bidrag til at øge vores kapacitet
og hjælpe mennesker i en
tid med hidtil usete globale
konflikter og fordrivelse.
Husly er en menneskeret. Styrk
ShelterBox sammen med vores
globale netværk af donorer,
personale og frivillige.
Gør det muligt at yde nødhjælp,
shelter, værktøj og forsyninger
til familier, der er fordrevet af
konflikter og naturkatastrofer.

Syrian Conflict

