Gåvobevis

Göteborg-Poseidon Rotaryklubb
Ger skydd under återbyggnad

Ni gör skillnad för dem som drabbats av en katastrof!
Er fina sponsorgåva på 7 000 kr som vi mottog den 28 februari 2018 är högt uppskattad!
Gåvan hjälper människor som förlorar sina hem och hamnar i nöd efter katastrofer. Vår globala
beredskap- och insatsverksamhet bistår utsatta med skydd mot väder och andra miljöhot.
Räknat på våra genomsnittliga kostnader och med materielen som just nu levereras i Somaliland
som exempel, motsvarar er gåva hjälp med boende och materiel till ca 1.5 utsatta familjer.
Eller till en standard-Box vid en annan insats.
Sponsor ID

Insatsexempel

253

Somalialand

Sammanställning totalt donerade belopp och insatsexempel
20 000 kr: Somaliland 2018, Box bidrag: Syrien och
Afghanistan 2016 samt Nordkorea 2015

Varför behövs ShelterBox insats i Somaliland?
Somaliland har två årstider med regn, april-juni och oktober-november. Men under 2017 kom det
mycket mindre nederbörd än normalt. Detta har orsakat en allvarlig torka vilket har lett till att
701 500 personer har tvingats på flykt från sina levnadsområden. Bedömningen är att 3 miljoner
människor hotas av denna utdragna kris.
Majoriteten av landsbygdssamhällen i Somaliland är pastoralister (nomader). Många hushåll
förlorade 85% av sin boskap under 2017. Den hårda torkan tvingar nomaderna att röra sig över allt
större avstånd för att söka mat till sina kvarvarande djur. Konsekvensen blir att utsatta familjer
måste leva i överfulla och dåligt utrustade skydd (bostäder). De saknar också tillgång till viktig
utrustning som vattenrening och -dunkar (Kolerautbrotten har ökat på grund av brist på rent vatten)
Vår insats och effekt i området.
ShelterBox har hittills kunna hjälpa 1441 av de utsatta familjerna genom att leverera anpassade
Boxar (tälten har bytts ut mot presenningar) i samverkan med Action Aid. Detta har gjort det möjligt
för många av de hårdast drabbade nomaderna, att skapa sig ett bättre och mer skyddat liv. Behoven
kvarstår så just nu identifieras de mest utsatta och förberedelser pågår för fler leveranser.
Mottagarna kan hålla sig friskare tack vare bättre skydd mot väder. Detta ger också bättre
förutsättningar för familjer att samlas och umgås med ökad värdighet och integritet.
Information om vår verksamhet
Detta händer med bidragen: https://www.youtube.com/watch?v=8I9b1swGaZg&feature=youtu.be
Följ vad vi gör via: www.facebook.com/shelterboxsweden

eller: www.shelterboxsweden.org
Med vänlig hälsning
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Boxar på väg i Somaliland

