
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. april 2015 ble Nepal rammet av et svært kraftig jordskjelv, 7,8 på Richters skala. Nærmere 9.000 

mennesker omkom og er enn 23.000 ble alvorlig skadet. Flere hundretusen mennesker ble hjemløse, 

viktig infrastruktur ble ødelagt og mange historiske byggverk på UNESCO’s verdensarvliste ble lagt i 

ruiner.  30. april 2015 uttalte FN at 1,4 millioner mennesker i Nepal har behov for nødhjelp i form av 

mat/rent vann og telt. Et kraftig etterskjelv (7,3 på Richters skala) rammet på nytt Nepal 12. mai, med 

ytterligere flere omkomne, skadde og ytterligere ødeleggelser.  

I løpet av to dager hadde ShelterBox sitt første Response Team på plass i Nepal. Noe nødhjelpsutstyr 

var allerede lagret i Kathmandu, ettersom ShelterBox hadde avsluttet forrige operasjon i landet i 

november 2014 (etter flom). Allerede før teamet landet i Nepal, var de i nær kontakt med Rotary og 

Rotaract i Nepal. Rotary stilte med all den bistand ShelterBox hadde behov for, fra import- og 

tollbehandling til det kjentmenn i området. Det ble tidlig klart for ShelterBox at hjelpebehovet var 

meget stort og hjelpearbeidet tilsvarende krevende. 

I løpet av kort tid mobiliserte rotarianerne over hele Norge. Rotary klubber og distrikter stilte opp, 

arrangerte stands og samlet inn penger – alle med ønske om å gjøre noe og bidra.  Og det nytter!          

I løpet av få uker har ShelterBox, med gode bidrag fra Norge, bidratt med nødhusly til godt over 4.000 

familier. Vi har bidratt med telt til både lokale sykehus, feltsykehuset fra Norges Røde Kors og til Leger 

uten grenser som har brukt våre telt som skadestuer på vanskelig tilgengelige steder. ShelterBox har 

også delt ut skolemateriell til barn på 18 barnehjem i Kathmandu (som drives med støtte fra en lokal 

Rotary klubb!). 

 



                                                                                                                                       

 

ShelterBox fortsetter vårt arbeid i Nepal også i ukene som kommer. Monsuntiden har begynt, noe som 

forverrer situasjonen ytterligere. 

Velvillige donasjoner er forutsetningen for alt arbeid vi gjøre. Rotary har, siden oppstarten av 

ShelterBox i 2000, alltid vært vår hjørnestein. Rotary International og ShelterBox er såkalte Project 

Partners, den sterkeste tilknytningen frittstående organisasjoner kan ha til Rotary.  

Donasjonen fra din Rotary klubb har satt oss i stand til en hurtig respons i Nepal. Det er våre 

forhåndslagre av nødhjelp som setter oss i stand til å hjelpe raskt, når nøden er som størst. Med støtte 

fra din klubb er vi i beredskap. Medio juni 2015 har ShelterBox operasjoner på gang følgende steder i 

verden: Kamerun, Chile, Nord-Korea, Nepal, Niger, Filipinene og Syria. 

Din Rotary klubb har i praksis vist mottoet "Doing good in the world"! På vegne av oss i ShelterBox 

Norway og alle de vi har hjulpet til nå i Nepal : Hjertelig takk! 
 

 

Med beste hilsen 

 
Thor Morten Bratli    Torstein Nielsen 
Styreleder     daglig leder 
 

 

Følg oss på www.shelterboxnorway.no og https://www.facebook.com/shelterboxnorway 
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