
Roskilde Rotary Klub medlem af  

Water Survival Box Danmark 

 
 

Water Survival Box blev startet af den engelske Chelwood Bridge Rotary Klub efter en tsunami i 
Indien i 2004, hvor der var akut mangel på almindelige fornødenheder og ikke mindst rent 
drikkevand. De udviklede boxen med en filterpumpe til rensning af vand, og desuden ting til 
personlig hygiejne, køkkengrej og værktøj samt en presenning, som kan give akut hjælp og et 
interimistisk husly i en genopbygningsperiode. 
 
Siden starten har klubben distribueret knap 20.000 boxe i forbindelse med 66 
katastrofesituationer i 33 lande. 
 

 

Water Survival Box Danmark er stiftet som et multi 
Rotary klub- og Distrikt projekt for rotary klubber og 
distrikter i Danmark. Projektets formål er at skaffe 
økonomiske midler fra først og fremmest danske Rotary 
klubber og Distrikter for pakning og udbygning af et lager 
hos den engelske klub, så boxene kan udsendes meget 
hurtigt efter indtrædelsen af en katastrofe, natur- eller 
menneskeskabt. 
 

 
Water Survival Box Danmark er en forening, hvor Rotary klubber og Distrikter kan være 
medlemmer. Det årlige kontingent for medlemskab er kr. 1.500, som svarer til køb af en Water 
Survival Box. Roskilde Rotary Klub har meldt sig ind i WSB DK for Rotary året 2020-21, og det 
forventes, at klubben fremover fortløbende vil bibeholde sit medlemskab ved årlige indbetalinger 
af kr. 1.500. 
 
Der opfordres også til at virksomheder, organisationer og enkeltpersoner giver bidrag til WSB DK. 
Bl.a. har undertegnede ved sit erhvervslokale udlejningsfirma doneret kr. 1.500 her i Rotary året 
2020-21. 
 
Indbetaling af bidrag til og medlemskab af WSB DK kan let gøres ved at bruge linket 
https://ssl.saldi.dk/rotary/api/kortbetaling.php?regnskab=Hj%C3%A6lpefonden for tilmelding af 
støtte en gang eller ved brug af linket  
https://ssl.saldi.dk/rotary/api/pbs_tilmelding.php?regnskab=Hj%C3%A6lpefonden for tilmelding 
af fast årlig støtte via betalingsservice 
 
Hus ved udfyldelse af personlige oplysninger at angive under ”Hvilket projekt vil du støtte” at 
angive Water Survival Box.    
 
 

https://ssl.saldi.dk/rotary/api/kortbetaling.php?regnskab=Hj%C3%A6lpefonden
https://ssl.saldi.dk/rotary/api/pbs_tilmelding.php?regnskab=Hj%C3%A6lpefonden


Water Survival Box Danmark har organiseret sig med et netværk af kontaktpersoner, som hver 
repræsenterer Rotarys distrikter og Mini distrikter. Ved henvendelse til de enkelte 
kontaktpersoner, stiller de sig gerne til rådighed for at komme i Rotary klubberne og give 
orientering om Water Survival Box Danmark.    
 
Kontaktpersonerne er: 
 
Distrikt 1440 Distrikt 1450 Distrikt 1461 
Erik Tornøe Jens Pauli  Hanne Sanko 
Jan Brinck Willi Weber Anne Malene Richert 
Peter Eigenbroth   
Marianne Holmsgaard   

 
Distrikt 1470 Distrikt 1480  
Per Kaj Rasmussen Bent Michael Nielsen   
Ole Grøndahl Schou Thomas R. Hansen  
Malene Hjorth   

 

Boxens indhold 
Boxen er skabt til hjælp for en familie, som har mistet stort set alt ved en katastrofe. 
 
Vand 
I boxen findes en mekanisk håndbetjent filterpumpe, der dagligt kan rense 10 liter vand til hvert 
familiemedlem i mindst 5 år. Pumpen er udstyret med et meget fint filter, der tilbageholder både 
almindeligt snavs, virus og bakterier. En enkel returskylning holder filteret rent og funktionsklart. 
Til transport af vandet medfølger 2 sammenklappelige vandbeholdere. 
 
Hygiejne 
Sæbe, tandbørster og -pasta. 
 
Køkkengrej 
Gryder og stegepande. Køkkenkniv og grydeskeer. 
5 sæt tallerkener, knive, skeer og gafler samt krus. 
 
Øvrigt 
Presenning, som kan sikre midlertidigt husly. 
Værktøjssæt med spade, sav og hammer. 
Solcelle-lampe. 
Reb, ståltråd, søm og Gaffa-tape. 
Sygrej. 
Plaster. 
Blyanter og notesbøger. 
 
 

Roskilde Rotary Klub 

v. PDG Bent Michael Nielsen 

Kontaktperson i WSB DK 


