RAMP FILIPPIJNEN / SYRIË

DONEER NU
BESTE ROTARIAN,

In alle media kunnen we zien dat zich op de Filippijnen een enorme ramp voltrekt.
Op drie van de eilanden heeft de orkaan Haiyan verschrikkelijk huisgehouden.
Tot nu toe zijn er al meer dan 4000 doden en de vrees is dat dit nog zal toenemen.
Het aantal mensen dat geen huis en haard meer heeft is enorm. De schattingen
lopen in de vele honderdduizenden.
ShelterBox is vanaf het begin van de crisissituatie met een
drietal ShelterBox Response Teams (SRT’s) ter plekke.
Een team is zelf door de storm geraakt en is er gelukkig
zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Momenteel zijn er
al ca. 1000 tenten of boxen in het gebied aanwezig en zijn
er nog eens 1000 onderweg (vanuit het depot in Dubai).
Onze hulp is heel hard nodig, dat spreekt voor zich.
Bedenk dat een tent een groot gezin kan herbergen.

FILIPPIJNEN

Kustgebied Tacloban

Al langere tijd speelt zich ook een ander humanitair drama af in het Midden-Oosten.
De burgeroorlog in Syrië heeft geleid tot vele miljoenen vluchtelingen. Zij worden
opgevangen in vluchtelingenkampen in Syrië zelf, maar vooral in Jordanië, Libanon
en Turks Koerdistan. Ook hier is ShelterBox ter plekke en bieden wij de meest
elementaire noodhulp.
Ons motto als Rotary Projectpartner is en blijft het bieden van Warmte,
Onderdak en Waardigheid en we hebben ervoor gekozen om u als Rotarian
te vragen om ons te steunen.
Deze keer zullen we niet alleen boxen leveren aan de beide rampgebieden, maar ook
andere noodhulp waar behoefte aan is (soms alleen tenten, soms waterzuivering en
soms andere zaken uit de ShelterBox). Daarom geven we nu geen Box-nummers uit.

Er zijn al 1000 boxen verspreid

SYRIË

DONEREN
Met miljoenen vluchtelingen in Syrië en honderduizenden mensen dakloos op de
Filippijnen is uw donatie onmisbaar om de meest elementaire hulp te bieden: Een dak
boven het hoofd en zuiver water. Elke bijdrage is welkom. Wij vragen u bij een donatie
te vermelden voor welke ramp uw bijdrage is bestemd.

Syrische vluchtelingen in Libanon

HELP NU MET EEN DONATIE AAN: Stichting ShelterBox Nederland,
rekeningnummer 55.71.19.030 te Arnhem. Indien u geen voorkeur heeft dan aub
novemberactie vermelden (verdeling 50/50); anders of Syrië of Filippijnen vermelden.
Meer informatie over het donateur worden: http://www.shelterbox.nl/about.php?page=17
Een ShelterBox donateursvideo is te bekijken via http://www.youtube.com/watch?v=Bq43q_
ZXRv8&feature=youtu.be

Kinderen krijgen een schoolpakket

UW BIJDRAGE MAAKT VERSCHIL VOOR HEEL VEEL FAMILIES DIE NIETS MEER HEBBEN!
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