
Tillegg til månedsbrev for juni: 

ShelterBox 

Jeg har ved flere anledninger anbefalt ShelterBox til de klubbene som ønsket å yte hjelp til de 

jordskjelvrammede i Nepal. 

Her kommer en rapport fra Torstein Nielsen som er leder for ShelterBox Norge og som nettopp er 

hjemkommet fra de jordskjelvrammede distriktene i Nepal. 

 

Det er lagt ut oppdatert info på hjemmesiden vår www.shelterboxnorway.no (klikk på 

"Aktueltblogg") og på Facebooksiden vår https://www.facebook.com/shelterboxnorway    

Generelt vil jeg si følgende om situasjonen i Nepal: 

 Etter å ha vært ute på mange oppdrag for ShelterBox, på ulike kontinenter, har jeg aldri sett 

ødeleggelser av et slikt omfang som etter jordskjelvene i Nepal. Nær 9.000 mennesker omkom av de 

2 kraftige jordskjelvene, 23.000 mennesker er hardt skadet. I tillegg kommer psykiske belastninger. I 

mange distrikter (tilsvarende våre fylker) er godt over 90% av alle bygninger ødelagt. I tillegg er viktig 

infrastruktur borte eller sterkt skadet. Nepal har mange viktige UNESCO-steder ("verdensarven"), 

flere av disse er totalt ødelagt/i grus, mange er sterkt skadet. Det vil ta svært mange år å bygge opp 

igjen, det som nå er ødelagt. Fra før av er Nepal et av Asias fattigste land. 

  

Kritisk for situasjonen er også det faktum at monsunen setter inn i Nepal en av de første dagene. 

Dette blir spesielt utfordrende i år, i og med at så mye allerede er skadet eller ødelagt. Ekstremvær i 

dagene og ukene som kommer, gjør ikke situasjonen bedre. Mange områder blir de neste 2-3 

månedene totalt avskåret fra veiforbindelse med omverdenen, og eneste transportmulighet er 



helikopter (som det er altfor få av). En forventer også jordskred mv. Dessverre har altfor mange 

familier fortsatt ikke mottatt nødhjelp, og de må greie seg med det lille de har. 

  

ShelterBox er fortsatt tilstede i Nepal og vil sannsynligvis være der i ennå noen uker. Vi jobber iherdig 

med å få frem nødhjelp til de mest trengende, før regnet setter inn for fullt. I tillegg ser vi på 

muligheten for, i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner, å bygge mer permanente enkle hus. Til 

nå har oppunder 5.000 familier fått hjelp fra ShelterBox. I tillegg har vi gitt bistand til sykehus 

(herunder Norges Røde Kors` feltsykehus) samt gitt "skolesett" til barnehjem. 

  

ShelterBox har gjennom flere år samarbeider tett med Rotary i Nepal, både på distriktsnivå, 

klubbnivå og ikke minst med Rotaract. Rotary bistår oss med det meste, fra import av nødhjelp, til 

det å stille med "kjentfolk". Samarbeidet med Rotary er avgjørende for at vi kan tilby hjelp til dem 

som trenger det mest. 

 

Donasjoner er pulsåren i alt vi gjør. Vi er helt avhengige av donasjoner for å kunne yte nødhjelp, 

utstyret skal kjøpes inn, det skal lagres, pakkes, sendes og ikke minst fordeles i felten. I Norge har 

Rotary alltid vært den viktigste støttespilleren for ShelterBox. Vi er såkalte Project partners, den 

sterkeste forbindelsen Rotary kan ha med andre frittstående organisasjoner. Da det første 

jordskjelvet rammet Nepal 25. april, mobiliserte mange Rotary klubber og distrikter. Distrikt 2260, 

med DG i spissen og mange klubber med, har gjort en svært viktig innsats. Etter jordskjelvet er det til 

nå innsamlet kr  156.000,- fra distriktet. Imponerende! Dette setter ShelterBox i stand til å gjøre vår 

del av jobben: 

 

ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som leverer kasser med telt og annet 

livbergende utstyr til mennesker i katastrofe- og konfliktområder. En komplett ShelterBox koster 

6000 kroner, ferdig pakket og levert i katastrofeområdet av våre ShelterBox Response Teams. Den gir 

mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer husly, verdighet og en mulighet til 

gjenoppbygging av sine liv. 

  

Det er ikke alle kriser og katastrofer som når mediene på samme måte som jordskjelvet i Nepal. 

ShelterBox responerer til mange ulike katastrofer over hele verden. For tiden har ShelterBox 

innsatser følgende steder i verden: 

Kamerun, Chile, Nord Korea, Nepal, Niger, Irak, Filippinene og Syria.  

Jeg håper dere fortsatt vil støtte vårt arbeid i å gjøre verden litt bedre, samme hvor krisen rammer. 

 

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

    

 

Jeg håper dette gir en idè om innsatsen. Kom gjerne tilbake dersom noe er uklart. 



Ut fra de tilbakemeldingene jeg har fått har følgende klubber gitt følgende bidrag (pr 11.6.) 

Rygge    6000 

Rolfsøy    6000 

Gardermoen 6000 

Skedsmo 6000 

Skjeberg 6000 

Borge 6000 

Moss 6000 

Kolbotn 30000 

Årnes 12000 

Distriktet 30000 

Drøbak 24000 

Gamlebyen 6000 

Sagdalen 6000 

Råde 6000 

I tillegg har studentene på Ås gitt 10 stk ShelterBox etter at de hadde hatt overskudd på plantesalget 

ved årets «Fascination of Plants Day» ved universitetet på Ås. 

Takk til dere alle. 


