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Kære læser,

Vi nærmer os atter juleti-
den og årets afslutning. Det 
har været spændende år for 
Sankt Vincent Grupperne 
og vore støttemodtagere 
rundt om i verden. 

Her ved årets afslutning 
glæder vis os over 11 nye 
kontrakter, som alle sam-
men betyder glæde og 
ændrede livsvilkår hos de 
fattige i modtagerlandene.

Senest og omtalt i dette 
nummer er der to projekter, 
som støtter børn og unges 
adgang til uddannelse i 
Manipur i Nordøstindien 
og i Congo. Det er bemær-
kelsesværdigt, hvor lidt der 
skal til for at børn og unge 
kan komme i skole: I 
Manipur ca. 650 kr. om 
året og i det uroprægede 
Congo fra 1.500 til 2.000 
kr. om året. Det også en 
glæde for os at kunne rap-
portere fra vores projekt i 
Ba Ria i Vietnam. Her støt-
ter vi 40 handicappede i 
alderen 4 til 32 år. Sr. 
Agnes siger herom: "Vi 
forsøger med vores evner 
og vores kærlighed at gøre 
det så godt som muligt, og 
vi har brug for endnu mere 
hjælp for at hjælpe dem 
bedre nu og i fremtiden." 
Mere præcist og direkte 
kan det ikke siges.

Vi siger tak for de 
mange små som store 
bidrag, vi har modtaget i 
løbet året. 

Vi mangler stadig lidt 
penge i kassen for at kunne 
udbetale projektstøtte i 
december, så vi håber på, 
at vore bidragydere vil 
betænke Sankt Vincent 
Grupperne med en julega-
ve. Pengene vil gå ubeskå-
ret til projekterne. 

Vi ønsker samtidig alle 
vore bidragydere en glæde-
lig juletid og et velsignet 
nytår.

Bestyrelsen     

Oplag 800

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.
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50 børn i den nordøstindiske delstat 
Manipur får nu mulighed for at komme 
i skole – nogle af dem for første gang 
nogensinde. 20 andre kan forsætte den 
skolegang de påbegyndte for fem år 
siden.

Sankt Vincent Grupperne har netop 
tegnet ny kontrakt med Diocesan Social 
Service Society (DSSS) Imphal, som 
tilhører det katolske ærkebispedømme 
i Manipur. DSSS er ærkebispedømmets 
udviklingsorganisation.

Kontraktbeløbet er 135.000 kr. 
svarende til 45.000 kr. om året i tre år. 
Kontrakten er gældende fra 1. december 
i år. Det betyder, at hver af de 70 elever 
kan komme i skole og få undervisning 
for kun 2 kr. om dagen.

Programmet vil blive gennemført 
i seks landsbyer i delstatens bjergom-
råder. I landsbyerne lever stammebe-
folkningerne af svedjelandbrug, som vi 

i Danmark havde for 1700 år siden. Der 
er mange flere stammelandsbyer, hvor 
skolegang og uddannelse er en meget 
fjern drøm for børnene. 

Manipur er en af otte nordøstindiske 
delstater. Det geografiske område er 
22.337 km – altså halvt så stort som 
Danmark. Delstaten er omgivet af høje 
bjerge, der dækker 90% af landet. Bjer-
gene er en del af Himalaya. De vidt-
strakte bjerge er beboet af 29 forskellige 
stammer. De to største er Kuki og Naga, 
som udgør 34% af befolkningerne. 

Især kvinderne er analfabeter. Det 
forsøger projektet at råde bod på, idet 
pigerne med projektet får mulighed for 
at komme i skole, hvor de før oftest blev 
fravalgt, 

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 
58. Mærk indbetalingen "Manipur".   

Fattige børn i skole for 2 kr. 



Vi har brug for endnu mere hjælp 
for at kunne hjælpe

Rapport fra Son Binh House, Vietnam

Vi har modtaget en rapport fra Sr. Agnes 
Nguyen, som er ansvarlig for vores pro-
jekt i Ba Ria, Vietnam. Sr. Agnes skriver:

"I Son Binh House har vi for tiden 40 
handicappede i alderen 4 til 32 år. Det 
drejer sig om: retarderede og døve (5), 
blinde (1), downs syndrom (6), cerebral 
parese (8), autisme (2), psykisk syge (2), 
mentalt retarderede (14), koncentration-
sproblemer (2).

Det er syv søstre fra ‘The Congrega-
tion of Lovers of the Holy Cross, Ba 
Ria’, som plejer børnene. Søstrene passer 
børnene og tager sig af deres sociale og 
moralske opdragelse. Derudover er der en 
lærer til tage sig af fysioterapi.

De fleste af børnenes familier er fat-

tige. Nogle børn er nødt til at blive hos 
søstrene, fordi deres familie bor langt fra 
Son Binh-huset, og de har ingen mulig-
heder for at passe dem.

Efter mange år med hjælp fra Sankt 
Vincent Grupperne, The Congregation of 
Lovers of the Holy Cross, nogle lokale 
velgørere, samt et bidrag fra deres fami-
lier forbedres børnenes liv, de får en bedre 
ernæring, og der er mange gode  
aktiviteter for den enkelte. Søstrene 
og lærerne føler en stor glæde og til-
fredsstillelse ved arbejdet. 

Sr. Agnes fortsætter: Derfor forsøger 
vi med vores evner og vores kærlighed 
at gøre det så godt som muligt, og vi har 
brug for endnu mere hjælp for at hjælpe 



dem bedre nu og i 
fremtiden.

Aktiviteter 
Der er aktiviteter fra 
morgen til aften.
Om formiddagen 
fra 8-11 er der bøn, 
forskellige aktiviteter 
og gruppearbejde. 
De otte børn med 
cerebrale parese får 
fysisk terapi en efter 
en. Nogle andre lærer noget afhængigt af 
ugedagen.

De har også undervisning i prak-
tiske ting (tage tøj på, børste hår, børste 
tænder, ..), sociale færdigheder (hilse, 
bede om tilladelse .) og faglige emner 
(efter deres niveau) som at lære alfabetet, 
matematik og endelig specielle fag (spille 
keyboard, computer, maleri, håndarbejde 
... ).

For nogen af de ældre handicappede er 
der erhvervsuddannelse som syning, lave 
dekorationer, brodere blomster, mad-
lavning, bagning ...). Hver uge har de to 
timer til at lege i grupper udenfor.

Kl. 11 får de frokost, hvorefter de kan 
se fjernsyn eller lege til omkring 12, hvor 
de tager sig en lur.

Kl. 14:30 får de noget at spise, og så 
fortsætter de med at lære.

Kl. 16.00-17.30 går nogle hjem og 
andre tager et bad og forbereder middag.

Generelt gør børnene mange frem-
skridt. De fleste af dem er glade og 
sociale. De laver altid sjov med søstrene 
og lærerne.

Nogle udfordringer
Nogle af børnene med cerebrale parese 
er urolige og støjende om natten. Det be-
tyder, at andre børn og nogle af søstrene 

heller ikke kan sove og står op. På det tid-
spunkt samler vi dem alle sammen, fordi 
vi ikke har nok plads til at opdele dem. 
I fremtiden ønsker vi at få mere plads til 
at hjælpe nogle af børnene med cerebrale 
parese og autisme.”

Årlig støtte på 41.500 kr.
Sankt Vincent Grupperne har støttet 
projektet siden 2006, og vi indgik i april 
2017 en 3-årig kontrakt med tilsagn om 
en årlig støtte til projektet på kr. 41.500 

Du kan støtte projektet ved at indbetale 
et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 
1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. 
Mærk indbetalingen ’Vietnam II’.



Fradragsregler
Du kan få fradrag for gaver til Sankt Vincent Grupperne, der er godkendt 
som velgørende forening af SKAT.
Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017 
Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet os dit cpr-nr.
Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 50 kr. □ 100 kr □ 150 kr  □ 200 kr  □ 250 kr.

□ Andet beløb ______________

□ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må konteres 
som medlemkontingent, som trækkes i første kvartal.

_____________________________________________
Projekt jeg vil støtte (kan udelades)

_____________________________________________ 
Navn

__________________________
Adresse

_______  ______________________________________
Postnr.   By

_______________________________________
Reg.nr.  Kontonummer

___________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)

______________________________________________
Dato og underskrift

______________________________________________
E-mail adresse

□ januar

□ februar

□ marts

□  april

□ maj

□ juni

□ juli

□ august

□ september

□ oktober

□ november

□ december

Det valgte beløb trækkes 
fra kontoen hver af de 
afkrydsede måneder:

D
enne side indsendes til Sankt V

incent G
ruppernes kasserer



Redemptoristpater Athanase Nsiamina 
har for nylig sendt sin årsrapport fra det 
nu snart afsluttede skoleprojektet i det 
stærkt uroprægede land Congo.

De 40 piger og drenge, der nyder 
godt af skoleprojektet, er fra otte skoler 
i bispedømmerne Kinshasa, Kisantu og 
Matadi.

I år begyndte skolerne efter 15. 
september, fordi folk blev skudt ned i 
gaderne i Kinshasa og andre regioner på 
grund af store protester mod præsident 
Kabilas forsøg på at fortsætte efter sin 2. 
periodes udløb, fremgår det af rapporten.    

I Bas-Congo er skolepengene for 
grundskolen steget fra 935 kr. til 1340 kr. 
om året. Minimumsprisen for tilsvarende 

elev i Kinshasa ligger på omkring 2.200 
kr.  Denne stigning har sammenholdt med 
landets dårlige økonomi skubbet flere og 
flere elever ud af skolen. Forældrene har 
ikke råd. Uddannelse, en hjørnesten til 
social forandring, har ellers høj prioritet 
for befolkningen, men både adgang og 
kvalitet har lidt, siges det videre.

"Siden 1. september har mine samar-
bejdspartnere besøgt familier og institu-
tioner for at levere bøger og tøj til hver 
af de skoler, som vi støtter – også for at 
være sikker på, at børnene gerne vil gå i 
skole igen. 

Børn fra alle baggrunde er velkomne 
i vore skoler, men selvfølgelig retter vi 
os mod de mest sårbare børn i landdi-

strikterne eller perifere områder 
i byen. 

Jeg er glad for igen at kunne 
skrive til jer i år. Jeg vil forsøge 
mit bedste for fortsat at kunne 
komme med nyt herfra om bør-
nene og de unge. Med jeres støtte 
håber vi at kunne hjælpe endnu 
flere piger og drenge tilbage til 
skolen.  Alle elever sender deres 
hilsner såvel som deres bønner 
og deres tak.

Gud velsigne jer,“ slutter p. 
Athanase. 

Han har sidst i november 
sendt en ny ansøgning om forny-
et støtte. Sankt Vincent Grup-
pernes bestyrelse tager stilling til 
ansøgningen i december. 

Strøtanker ved et projekts udløb 
Rendemptoristen p. Athanase rapporterer fra Congo.



I slutningen af september fik Sankt 
Vincent Grupperne via Sankt Joseph 
Søstrene i Danmark en ansøgning fra 
deres medsøstre i Brasilien. De ønskede 
støtte til udskiftning af udstyr i deres 
uddannelsescenter i Sao Paolo. Udstyret 
er forældet, og de kan ikke længere få 
myndighedernes tilladelse til at bruge 
maskinerne. 

Centeret startede sine aktiviteter for 
33 år siden og de sidste otte år har man 
tilbudt faglig hjælp i bagning af kager 
og brød samt udsmykning af bagværk. 
Uddannelsen tilbydes gratis til udsatte og 
sårbare unge og voksne i aldersgruppen 
15-59 år, som ellers ville leve på gaden. 
Pt. er der ca. 80 personer, der nyder godt 
af kurserne.

Centret har to lærere, som træner 
eleverne. Kurset gør det muligt for dem 
at komme ind på arbejdsmarkedet eller at 
starte deres egen forretning.

Brasilien oplever en politisk og 
økonomisk krise, som har forårsaget 
megen ledighed. Der er familier, hvor 
alle medlemmer har mistet deres job. 
Centret ligger i en af de fattigste regioner 
i São Paulo. Mange familier stoler på de 

uddannelsesmæssige og sociale ydelser, 
der er til rådighed på centret, så de kan 
opretholde harmoni og balance i deres 
familier.

Sammen med Sankt Joseph Søstrene 
i Danmark har vi støttet projektet med 
22.700 Euro, ca 169.000 kr. Det betyder, 
at centerets aktiviteter nu kan fortsætte.

Du kan støtte vore projekter ved at in-
dbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. 

Afsender: Sankt Vincentgrupperne // v. Stig Gelslev // Vejgårdsvænget 25 // 3520 Farum

Køkkenudstyr til Brasilien

Sammen med Sankt Josephs Søstrene i 
Danmark støtter Sankt Vincent Grupperne 
projektet i Brasilien med 169.000 kr. 


