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De Stichting ShelterBox Nederland (SB-NL) is opgericht op 27 augustus 2009, als een initiatief van Rotary
Club Arnhem. Het doel van de Stichting is er voor te zorgen dat het ShelterBox-project ook in Nederland
zowel binnen als buiten de Rotary-organisatie bekend gaat worden als leverancier van noodonderkomens
in rampgebieden en hiervoor geld in te zamelen om de inzet van ShelterBoxen wereldwijd mogelijk te
maken. Het is het grootste Rotary Club project ter wereld. Het Stichtingsbestuur omvat leden van Rotary,
Rotaract en Inner Wheel. De Stichting is sinds 22 april 2010 een officiële “national affiliate” van de
ShelterBox Trust, Helston, Cornwall, UK.
ShelterBox-oprichter, Rotarian Tom Henderson OBE, kwam eind 1999 met het idee van deze
overlevingsbox. In 2001 werden de eerste ShelterBoxen ingezet bij een ramp in India. Na de tsunami zijn,
in begin 2005, circa 14.000 ShelterBoxen ingezet. In Haïti werden in 2010 meer dan 30.000 ShelterBoxen
ingezet en bij de overstromingen in Pakistan in augustus 2010 circa 5.000 met nog eens 10.000 extra
tenten. ShelterBoxen zijn ingezet in landen als Indonesië, Filippijnen, China, Noord-Korea en Myanmar,
maar ook in Italië, Australië en de Verenigde Staten. Begin 2011 zijn meer dan 100.000 boxen wereldwijd
ingezet, waarvan iets meer dan 45.000 in het jaar 2010.
Na een (natuur)ramp biedt een shelterbox waardigheid, onderdak en
warmte voor een familie van maximaal tien personen. De shelterbox is
bedoeld als noodonderkomen. De shelterboxen worden door speciaal
opgeleide “ShelterBox Response Teams” ter plaatse afgeleverd. Dit team
geeft ook instructies aan de ontvangers van de boxen hoe om te gaan
met de inhoud van de box en het opzetten van de tenten.

De box bevat een grote familietent, grondzeilen en dekens,
muskietennetten, een kooktoestel, pannen, borden, mokken,
bestek, een gereedschapskit, een waterfilter (maximaal 18.000
liter), jerrycans (2 x 15 liter) en een kinderpakket met tekenspullen.
Hiermee is het mogelijk om minimaal een half jaar te overleven.
Een shelterbox bevat geen aan bederf onderhevige goederen of
gevaarlijke stoffen. Een volle shelterbox weegt circa 50 kilo.
Een shelterbox kost € 750,=, inbegrepen begeleiding en transport.
Iedere box krijgt een uniek nummer, waarmee een sponsor zijn ShelterBox kan volgen via een “track and
trace” op de website www.shelterbox.nl Wij ontvangen graag alléén zg. “niet-land- of niet-rampspecifieke
donaties” om voorbereid te kunnen zijn op rampen die nog gaan gebeuren en daar al shelterboxen voor
klaar te kunnen zetten. Alleen dan kunnen we snel ter plaatse zijn. Een locatie kunnen wij dan ook nooit
garanderen.
Op 5 april 2011 is de 1000ste ShelterBox gesponsord door RC Zandvoort. Sindsdien zijn er al weer meer
boxen gesponsord door Nederlandse Rotary, Rotaract en InnerWheel Clubs, individuele leden en nietleden, maar ook andere organisaties, stichtingen en bedrijven. Deze boxen zijn inmiddels grotendeels
wereldwijd en in diverse rampgebieden ingezet.
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