
werken samen om gezinnen na ramp onderdak te bieden
SHELTERBOX EN ROTARY 



ShelterBox zorgt voor onderdak, 
essentiële goederen en technische 
hulp voor ‘s werelds meest kwetsbare 
mensen waarmee deze na een ramp 
hun huizen weer kunnen herstellen 
respectievelijk opbouwen. 

ShelterBox luistert en past de hulp 
op de individuele behoeften van 
gemeenschappen aan. Daartoe werkt 
ShelterBox niet alleen samen met 
partners, maar vooral ook met de 
mensen die getroffen zijn door  
een ramp.

Alleen al op dit moment zijn meer dan 
113 miljoen mensen wereldwijd dakloos 
ten gevolge van een ramp of conflict. Niet 
alle rampen komen in het nieuws maar ze 
verwoesten wel allemaal het leven van mensen. 

ShelterBox, dat zijn mensen die geloven in 
een wereld waarin geen enkel gezin na een 
ramp zonder onderdak mag leven. Elke ramp 
is anders en varieert van tropische cycloon tot 
conflict. 

ShelterBox is zoveel meer dan de som van 
de afzonderlijke delen. ShelterBox houdt 
mensen samen en geeft gezinnen hoop  
voor de toekomst.

ACTIETOOLKIT

SHELTERBOX EN ROTARY  
IN ACTIE

De Action Toolkit biedt de informatie en 
hulpmiddelen die u nodig hebt om de 
samenwerking tussen Rotary en ShelterBox in 
uw gemeenschappen te ondersteunen. Krijg 
toegang tot trainingsmiddelen die door ShelterBox 
Response Teams worden gebruikt om u te helpen 
bij de communicatie, het stellen van doelen  
voor uw club en meer.

Wanneer ShelterBox en Rotary na 
een ramp samenwerken, zorgen 
de technische expertise van 
ShelterBox in combinatie met de 
gemeenschapsbanden en kennis van 
Rotary ervoor dat mensen het beste 
gereedschap en de ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben om snel 
hun herstelproces te starten. 

Binnen enkele dagen na de alles 
verwoestende tyfoon Rai legde het 
ShelterBox Operations Philippines Team 
contact met de Rotary Club of Cebu om 
mensen te helpen die hun huis kwijt waren 
geraakt. Met hun brede steun waren we in 
staat om direct de juiste mensen te bereiken 
die ons informatie konden geven over de 
impact van de tyfoon; zo konden wij snel 
beslissingen nemen. 

Rotary is geweldig in het leveren 
van cruciale contacten tijdens 
een actie. Keer op keer krijgen we 
onmiddellijk toegang tot de hoogste 
overheidsniveaus.
Dave Raybould, Emergency Response Manager bij ShelterBox

Dankzij onze partners, de Rotary Club of 
Cebu, alsmede andere Rotary-clubs in de 
Filipijnen en Humanity & Inclusion konden 
wij meer dan 100.000 mensen al direct na de 
ramp helpen.

We zijn er trots op de projectpartner van Rotary 
International te zijn. Met het partnerschap kunt u 
in uw eigen gemeenschap actie ondernemen door 
rechtstreeks contact met gemeenschappen die 
door rampen zijn getroffen over de hele wereld.

“ 

ONTDEK HOE U  
KUNT MEEDOEN, 

BEWUSTZIJN KUNT 
GENEREREN EN FONDSEN 

KUNT WERVEN OM FAMILIES 
TE ONDERSTEUNEN  

NA EEN RAMP.  
www.shelterbox.org/ 

actietoolkit



ShelterBox en Rotary International zijn projectpartners in rampenbestrijding.  
ShelterBox is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie, onafhankelijk van Rotary International en de Rotary Foundation.

ShelterBox is sinds 2000, toen het begon als een project van Rotary club, 
gegroeid. Met de steun van Rotary clubs over de hele wereld werd het een 

internationaal erkende, onafhankelijke rampenbestrijdingsorganisatie. 

De meerderheid van de wereldwijde vrijwilligers van ShelterBox zijn Rotary-leden en 
bieden hun tijd en ondersteuning aan tal van gemeenschapsevenementen en -gesprekken

INSPIRATIE  
Als partner kan ShelterBox u helpen nieuwe leden aan te trekken. ShelterBox kan verder 

een inspiratiebron zijn voor uw gemeenschap door mensen bewust te maken van de 
impact van ons partnerschap over de hele wereld. Samen kunnen we verhalen van hoop 

en weerbaarheid van de gemeenschappen delen die we elk jaar samen bereiken. 

ACTIEGERICHTE MENSEN  
Er zijn zoveel manieren om mensen te ondersteunen die alles hebben verloren, door 

het verhogen van het bewustzijn en fondsen thuis om een waardevol aanspreekpunt te 
bieden voor Response Teams door middel van kennis uit de eerste hand, introducties, 

logistieke ondersteuning en essentiële links naar gemeenschappen.

Maak verbinding met uw gemeenschap en  
de gemeenschappen in de wereld

www.shelterbox.org of e-mail rotaryrequest@shelterbox.org


