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Irma 

Op dinsdag 5 september begon orkaan Irma haar verwoestende tocht over het Caribisch 
gebied. De zwaarste storm die de Bovenwindse eilanden ooit heeft getroffen - categorie 5 - 
bereikte snelheden van meer dan 250 tot soms 300 kilometer per uur. Meer dan 1.2 miljoen 
mensen werden direct getroffen door Irma, duizenden families raakten alles kwijt.             
Sint-Maarten kreeg de volle laag, de chaos is enorm, en de nood is hoog.  

 

ShelterBox  

Een ShelterBox Response Team is sinds vrijdag 8 september ter plekke om de situatie in 
ogenschouw te nemen en in samenwerking met het Internationale Rode Kruis te bekijken 
hoe zij de meest essentiële noodhulpmiddelen zo goed en zo snel mogelijk bij de zwaarst 
getroffenen kunnen brengen. 

In Panama staan 2000 ShelterKits gereed voor distributie; deze bevatten de materialen en 
tools die de getroffen families op dit moment het hardst nodig hebben om te overleven en 
een begin te maken met herstel: dekzeilen, gereedschap, dekens, waterfilters, solar lampjes 
en kookgerei.  

ShelterBox en Rotary 

ShelterBox begon als een lokaal millennium project geïnitieerd door een handvol gedreven 
Rotarians in Cornwall. Sindsdien zijn wij uitgegroeid tot een internationale 
noodhulporganisatie met vestigingen in 16 landen en in 2012 werd ShelterBox Rotary 
International’s eerste Project Partner. Het partnership met Rotary heeft ons geholpen te 
worden wie we zijn; Rotarians steunen ons wereldwijd op velerlei manieren: met donaties, 
logistieke support in het veld, lokale kennis, onderdak en opslagmogelijkheden. 



Rotary in actie 

Ook nu is er vanuit Rotary direct hartverwarmend gereageerd op de noodsituatie die orkaan 
Irma teweeg heeft gebracht: 

Het bestuur van District 1590 heeft op vrijdag 8 september besloten een donatie ter waarde 
van 10 ShelterBoxen (€ 7.500) te doen voor de getroffenen op Sint-Maarten; DG Jaap Bos 
heeft vervolgens in een mailing de bestuurders van alle clubs in district 1590 en de 
gouverneurs van de overige Rotary Districten opgeroepen om dit initiatief te volgen en te 
doneren. De kleinste club binnen District 1590, Schiermonnikoog, reageerde als eerste met 
de toezegging een donatie te doen ter waarde van 1 ShelterBox (€ 750), onder het motto: 
“Eiland helpt eiland”.   

Dit prachtige initiatief zal ShelterBox helpen de getroffenen de middelen en de hulp te bieden 
die het best aansluiten op de noden en behoeften in de huidige situatie. 

Noodhulp op maat 

In het werk van ShelterBox staan de volgende uitgangspunten centraal: 

1. Wij brengen families die getroffen worden door een (natuur)ramp of conflict de 
noodhulpmiddelen die hen het beste helpt te herstellen en hun leven weer zo snel 
mogelijk op te bouwen. 

2. De beschikbare noodhulpmiddelen gaan naar de zwaarst getroffenen/ de meest 
kwetsbaren in het betreffende rampgebied. 

Onze jarenlange ervaring op het gebied van noodhulp heeft ons geleerd dat er geen 
standaardoplossing bestaat voor alle rampen. Elke situatie is anders en vraagt om ‘hulp op 
maat’. Daarom hebben wij - naast de traditionele ShelterBox - nu ook ShelterKits, die 
materialen en gereedschappen bevatten waarmee families zelf een (tijdelijke) shelter kunnen 
bouwen, of de huizen en gebouwen die niet geheel verwoest zijn weer kunnen repareren.  

Een goede oplossing wanneer er bijvoorbeeld geen mogelijkheid is om tenten te plaatsen. 
Dit helpt hen bovendien om weer regie te krijgen over hun leven en samen hun 
gemeenschap weer op te bouwen op de plek die hun ‘thuis’ is. Daarnaast liggen de kosten 
voor een ShelterKit vele malen lager dan die voor de ShelterBox.  

 



Samenvattend zijn de keuzes die wij bij elke rampsituatie maken gericht op het bieden van 
de best mogelijke hulp aan de meest kwetsbaren, en het optimaal benutten van de 
beschikbare donatiegelden. 

In de context van orkaan Irma betekent dit dat ShelterBox onderzoekt hoe de zwaarst 
getroffenen in het hele Caribisch gebied geholpen kunnen worden en met welke 
noodhulpmiddelen de mensen het beste geholpen zijn. U kunt ervan op aan dat de 
donatiegelden op de best mogelijke wijze besteed zullen worden en dat Sint-Maarten als één 
van de zwaarst getroffen gebieden op de target lijst staat. 

Rekeningnummer: NL68ABNA 0557 1190 30, t.n.v. Stichting ShelterBox Nederland, 
Amsterdam. Vermeld bij uw betaling: “ShelterBoxen tbv ramp Irma”. 

Actuele informatie 

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij graag naar www.shelterbox.org en naar onze 
Facebook pagina (ShelterBox Nederland).  

Aan de vernieuwing van onze Nederlandse website www.shelterbox.nl wordt momenteel 
achter de schermen hard gewerkt. De nieuwe website zal dezelfde opzet en lay-out krijgen 
als de internationale website. 

 

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw aandacht en uw steun! 

Jo Krill, Voorzitter ShelterBox Nederland. 

                                                                

 

 


