MAJ 2020

Kære Rotary klubber

Tak for modtagelsen
Mange Rotarianere har besluttet at hjælpe de mest udsatte mennesker, fordrevet fra eget hjem og uden mulighed
for beskyttelse. Covid‐19 Appel indsamlingen har stor interesse på de sociale medier, der likes, deles og bakkes op
på Facebook og LinkedIn.
Distrikter og klubber har støttet allerede, måske også Jeres klub. Vi takker for alle bidrag og aftaler om en fast årlig
donation til ShelterBox.
Sammen forvandler vi fortvivlelse til håb
ShelterBox fortsætter nødhjælpen og sætter ind hvor behovet er størst. Indsatsen er nu tilpasset med hjælpemidler
til bekæmpelse af Covid‐19 og minimering af smitterisikoen. På www.shelterbox.dk kan man finde information om
hjælpearbejdet.
Covid‐19 Appel kører videre ind i juni måned.
Rotary International og ShelterBox er ”Project Partners in Disaster Relief”. Covid‐19 Appellen kører som en fælles
nordisk ShelterBox og Rotary Appel, i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Island kommer måske også med her
sidst i maj måned.
Vi takker endnu engang for opbakningen fra alle Distriktsguvernører og formand for Rotary Danmark.
Hermed en opfodring til alle Rotary klubber, spred gerne budskabet i klubben og lad os sammen hjælpe og støtte de
mest udsatte i pandemien.

Med venlig hilsen
Shelterbox Danmark
Karsten Thuen
Formand
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LINKS
www.shelterbox.dk
LinkedIn
Facebook
ødelagte hjem.

KLUBDONATION á 5.000 KRONER
Klubben ønsker at støtte ShelterBox med en årlig donation, første gang i 2020.
Afsend e‐mail til donation@shelterbox.dk

KLUB ENGANGSBELØB – alle bidrag modtages med tak.
Klubben ønsker at støtte med et engangs beløb.
Overfør beløbet direkte til ShelterBox, Nordea konto 2413 ‐ 627 471 39 82.

MEDLEMSDONATION – alle bidrag modtages med tak.
Du kan sende din donation på Mobile Pay 90603 eller
til Nordea konto 2413 ‐ 627 471 39 82.
Ønsker du skattefradrag kan du indsætte dit bidrag til Rotary Danmarks Hjælpefond
og under projekt vælge "Hjælp til Shelterbox" via dette Link.
Der opnås skattefradrag ved oplysning af CPR nr./CVR nr.

MEDLEMSKAB
Privat medlemskab af ShelterBox koster 100 kroner p.a.
Afsend e‐mail til medlemskab@shelterbox.dk
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