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Kære læser,
Vi hører dagligt om de forfærdelige forhold for flygtningene
i Syrien. Millioner er blevet
interne flygtninge i deres eget
land, og hunderedetusindsvis
er fordrevet til nabolandene
Tyrkiet, Jordan og Libanon,
hvor de lever under kummerlige forhold. Som bekendt er
SVG ikke i stand til at yde
nødhjælp; det har vi simpelt
hen ikke ressourcer til. Men
det er der andre der har.
Caritas Danmark har siden
2012 støttet syriske flygtninge
i Libanon, Jordan og Syrien.
SVGs bestyrelse har derfor
ekstraordinært besluttet at yde
et bidrag til støtte for Caritas’
arbejde i netop disse lande.
Som vi omtalte i sidste nummer af pjecen, har vi indtil nu
haft et rigtig godt år. Dette
indebærer, at vi får flere penge
ind, end vi har budgetteret
med. Som bekendt har vi over
de seneste år ændret vores
samarbejdsform over for vore
bidragsmodtagere, ved blandt
andet at indgå 2-årige kontrakter på faste beløbsoverførsler.
De budgetterede beløbsoverførsler er derfor selvsagt mindre, end det vi får ind. Og det
går jo ikke… SVG’s bestyrelse har derfor rundspurgt hos
bidragsmodtagerne, om der er
ekstraordinære engangsprojekter at tilgodese i årets sidste tre
måneder, og vi har bedt om
projektforslag. Når disse forslag er modtaget, vil vi udvælge de bedste og på den måde
være med til at afhjælpe konkrete problemer.
Tidligere i år var vi så heldige,
at LEGO Charity Foundation
donerede et større mængde

Poul Skallerup, Formand
for bestyrelsen,.
LEGO klodser til Peter
Tantholdt Hansens skoleprojekt i Peru. SVG bidrog med
forsendelsen. Som man kan
læse i denne pjece, har LEGO
Charity Foundation endnu
engang doneret kasser med
LEGO klodser, denne gang til
vores dagcenter projekt i
Zsambek i Ungarn. Også
denne gang arrangerede og
betalte SVG forsendelsen;
klodserne var jo LEGOs donation. De fotos vi har modtaget
retur taler deres eget sprog:
små og mellemstore børn som
med betagelse og glæden
lysende ud af øjnene for
(måske) første gang stifter
bekendtskab med LEGO klodsernes uendelige muligheder.
Og SVG har jo andre projekter
rundt om i Verden, hvor det
handler om at sikre børns
opvækst; Indien, Vietnam,
Brasilien, CESSA Haiti, for
bare at nævne nogle af dem.
Tusind tak til alle vore bidragydere, som gør vores arbejde
muligt.
Bestyrelsen

Ny projektaftale med Dong Dai
Sankt Vincent Grupperne har i godt to
år støttet Dong Dai Missions Center i
Vietnam.
I juli godkendte vi projektet ”Finansiel støtte til indkøb af lægemidler til
mindretallene og de fattige i Khanh Vinh
distriktet”.
Dong Dai sogn ligger 25 km nordvest
for Nha Trang by og har en befolkning på
7.000 indbyggere. Minoritetsbefolkingen
bor i et antal mindre landsbyer. De ligger
over 40 km fra Dong Dai sogn og omfatter ca. 30.000 indbyggere.
Minoritetsbefolkningen er meget
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fattig. Der er mangel på sundhedspleje
og begrænset adgang til lægemidler.
Der er mange sygdomme som f.eks.
fejlernæring, mangelsygdomme, bronkitis, gastroenteritis, eksem, børnesår og
ledsmerter.
Dong Dai Missions Centers apotek er
åbent tre dage om ugen for at modtage
patienter fra minoritetsbefolkningen. Der
modtages ca. 80 patienter pr. dag.
Sankt Vincent Grupperne støtter projektet med kr. 34.000 pr. år de næste to
år .

Tak til familielejr i Øm
9L¿NVDPOHWNULQGSn'8. V
familielejr på Øm i år. De 9-12 årige
børn undersøgte jeres projekter, og de så
gerne, at pengene gik til Kongo ll projektet meddeler Miriam Garde, leder på
familielejren. Det sørger vi for, tak!

50 fattige børn påbegyndt skolen
I begyndelsen af året påbegyndte Sankt
Vincent Grupperne et nyt projekt i det
nordøstlige Indien, hvor fattige børn fra
tre fjerntliggende landsbyer kommer i
skole. Det er ærkebispedømmet Manipurs humanitære hjælpeorganisation
(DSSS), der står for gennemførelsen af
projektet i den indiske delstat.
Det var en hård opgave at opstille
kriterierne for udvælgelse af børnene,
fordi alle står i lignende situation, siges
det i rapporten. I alle tre landsbyer lever
bønderne af svedjebrug og dyrker til eget
forbrug. Det gør det svært at for dem at
skaffe penge til børnenes skolegang. Debatten om udvælgelsen blev foretaget af
DSSS og landsbyernes ældste og ledere.
Man fandt frem til følgende kriterier:
- meget fattige familie
- børn af enker
- enlige

- hiv / aids forældre og børn
- Leder af familier med en kronisk
sygdom
- Psykisk eller fysisk udfordrede familiemedlemmer
- Bor i et hus, der er ikke anses som
beboelig
- begavede elever, som ikke får støtte
hjemme på grund af store familier
Baseret på ovenstående kriterier blev
50 børn udvalgt 20 fra landsbyen Chingjaroi, 20 fra landsbyen Island og 10 fra
Leinganching. De familier, der ikke blev
tilgodeset blev trøstet og lovet, hvis der
opstår en mulighed igen vil de komme i
betragtning.
Nu kunne det ikke går stærkt nok
for børnene at komme skole, da det
kom frem hvem der var udvalgt. Så 1.
februar kunne børnene så endelig starte,
og forældrene var meget glade og gav
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udtryk for, at en stor
årlig økonomisk
byrde for familien
hermed var fjernet. En
gennemsnitlig familie
har fem børn, men det
er meget almindelig
med op til 10-12 børn.
Det betyder, at kun få
af børnene i en familie
kan komme i skole.
Familierne er Sankt
Vincent Grupperne
dybt taknemmelige
for støtten til deres
børn.
Om morgenen
før skolen begynder,
kommer alle til et
læringscenter for at
arbejde med lektier
og gennemgå det, de
har lært i skolen. Det
var nyt for børnene,
for de kendte ikke til
privatundervisning.
Normalt ville børnene
sidde hjemme med deres søskende og lave
lektier. Nu kommer
de til læringscenteret
sammen med også
ikke udvalgte børn.
Landsbybeboerne er
glade for, at frivillige nu tager sig af
børnene. Det gør, at
børnene bliver mere
interesserede og entusiastiske.
Støt projektet ved
at mærke indbetalingen "Manipur". Tak!

Tak for dit bidrag!

Alle bidrag går ubeskåret til bidragsmodtagerne. Vore administrationsomkostninger dækkes af specielle sponsorer.

Man kan øremærke sin støtte til en
bestemt bidragsmodtager.
Bidrag der ikke er øremærkede fordeles
ligeligt imellem godkendte bidragsmodtagere.

Hvem får bidraget?

Sådan kan du støtte
Sankt Vincent Grupperne

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne Hvordan kan jeg støtte
er fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a og §12.
Indbetaling med girokort til den primære foreningskonto 3347-1097164
I 2013 kan du fratrække indbetalt
beløb på 14.500 kr. Hele det indbetal- Indbetaling kan i begge tilfælde foretate beløb kan fradrages. SKAT betin- ges via netbank, og der kan evt. etableger sig, at De oplyser deres cpr- eller res en fast (f.eks. månedlig) overførsel.
cvr-nummer til Sankt Vincent
10-årskontrakter oprettes.
Grupperne, som herefter skal indberette til SKAT.
Henvendelse til kassereren.
Blanket kan hentes på:
www.vincentgrupperne.dk

Mad til 60 børn om dagen

Vi har modtaget en årsrapport fra Sr.
Katalin Ágnes, der er ansvarlig for vores
projekt i Ungarn. I rapporten skriver Sr.
Katalin bl.a.:
”Vores Day Care Center blev etableret i 1993 for de mest trængende børn
mellem 6 og 15 år. Vi giver dem tre
måltider om dagen, tøj, sko, personlig
hjælp i forbindelse med uddannelse,
og den moralske og sociale uddannelse
og vejledning som man normalt får i et
omsorgsfuld hjem. Desuden afholdt vi en
ferielejr om sommeren og julefester for
børn og familier.
I 1993 tog vi os af ca. 30 børn. I dag
tager vi os af ca. 60 børn. Finansieringen
af Day Care Center fortsætter med at
være fra velgørende kilder.
Målet for vores Day Care Center har

altid været en kamp mod sult, men det er
også vigtigt for os, at disse børn og deres
familier, gennem vores arbejde med
dem, kan komme tættere på kirken og til
Herren.
Sankt Vincent Grupperne har støttet vores arbejde i det forløbne år ved
at gøre det økonomisk muligt at give et
helt måltid om dagen for 60 børn, der
deltager i Day Care Centre (morgenmad,
frokost og et eftermiddags måltid, som
for mange af børnene er deres aftensmad).
I denne tid med knaphed og økonomiske omvæltninger, er denne hjælp
uvurderlig for os og for vores familier,
og det er meget værdsat”, slutter hun.
Se også artiklen på bagsiden.

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

Donation fra LEGO til Ungarn
Sankt Vincent Grupperne ansøgte i maj
måned LEGO charity foundation om
LEGO klodser til dagcenteret i Ungarn,
der drives af Sankt Norbertine søstrene.
Vi modtog straks et svar om, at vi kunne
få fem store kasser LEGO. Billederne her
viser udpakning af klodserne.
Sr. Katalin Ágnes skriver: Her sender
jeg nogle billeder, som vi har taget ved
udpakningen. Jeg håber, du kan bruge
dem. Mange tak for hjælpen til vores
børn. Nogle af klodserne er givet til

børnene og nogle forbliver i dagcenteret.
Børnene er meget glade for at lege med
det. Mange tak også til LEGO Charity
Foundation. Må Herren velsigne jer alle
for jeres generøsitet.
Søstrene fra Zsámbék,
Sr Katalin Ágnes
Angiv venligst støtte til "Ungarn", hvis
du ønsker at donere et beløb til præmonstratensernes projekt.
Se også artiklen på side 7.

