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Kære læser,

Så nærmer vi os atter juletid og årets afslutning. Det
har været et begivenhedsrigt år for både Sankt
Vincent Grupperne og
vores støttemodtagere.
Her i efteråret afsluttede vi det store byggeprojekt i Ba Ria, Vietnam som
blev påbegyndt i efteråret
2012. Det har været muligt
for os at gennemføre så
stort et projekt på grund af
jeres store støtte. Se nærmere omtale i pjecen.
I år når vi også en
rekord i udbetaling af støtte, idet vi udover de løbende aftaler har udbetalt støtte til byggeprojektet i
Vietnam og vil udbetale
støtte til engangsprojekterne inden årets udgang.
Som det fremgår af
denne pjece har vi fra
nogle af vore projektsteder
modtaget ansøgning om
støtte til ekstraordinære
engangsprojekter. Vi har
takket være jeres gavmilde
støtte, været i den heldige
situation, at kunne godkende disse projekter.
Det drejer sig en støtte
til Sydafrika, hvor Sr.
Maria Corda bad om seks
computere, en printer og
en skanner.
I Vietnam blev der også
penge til inventar og tekniske hjælpemidler til det
nybyggede børnehjem.
Sr. Alta Emile i Haiti

Poul Skallerup, Formand
for bestyrelsen,.

får nye toiletter til plejehjemmet i stedet for de
ødelagte ved jordskælvet
for nogle år tilbage.
Ligeledes i Haiti har Fr.
Wismick fået bevilget
penge til at bygget et nyt
drikkevandsystem.
Vi videresender hermed
mange takkehilsner til jer
alle for jeres støtte fra
vore kontaktpersoner for
projekterne.
Vi håber, at alle vore
trofaste bidragydere vil
betænke Sankt Vincent
Grupperne med en 'julegave'. Gaverne vil gå ubeskåret til projekterne.
Vi vil gerne takke for
alle bidrag, store som små,
som vi har modtaget i
årets løb og ønsker alle
vore bidragydere en rigtig
glædelig jul og et velsignet nytår.
Bestyrelsen

Møde med lokalgrupper
Den 7. oktober holdt Sankt Vincent
Grupperne det halvårige møde med
lokalgrupperne. Bestyrelsesmedlemmer
og lokalgruppemedlemmer samt gæster
deltog i mødet.
Bestyrelsen redegjorde bl.a. for
økonomien, nødhjælp på 30.000 kr. til
Syrien, indsamlinger i år på 500.000 kr.
og beslutning om, at indsamlede midler,
der overstiger vores aftalte faste støtte
anvendes til engangsprojekter. Vi har
LQGKHQWHW¿UHSURMHNWIRUVODJWLOHQJDQJV
projekter.
Marie-Leonore Christensen redegjorde
for arbejdet på Amager, hvor redemptoristerne har startet "Better World Denmark". som ikke vil støtte Mother and
Child projektet, som bl.a støttes via madspildprojektet og Sankt Vincent Grupperne. Madspildsprojektet kører godt og
har indsamlet 130.000. kr. Der er kommet
ÀHUHIDVWHELGUDJ\GHUH9DUHUQHKHQWHV
hver dag. Der er færre varer end for et år
siden, og der er uklare regler om holdbarhed. Der er etableret et godt netværk til
fordeling af varerne.

Frederiksberg: Dennis deltog på
valfarten på Åsebakken og solgte postkort
(lavet af Dennis mor) til fordel for Dong
Dai. Dennis mor har derudover solgt
postkort via andre kanaler til fordel for
Dong Dai.
Kirsten Baltzer beøgte mødet og fortalte
om sit besøg på projektstedet i
Kerala hos M&C Foundation. Hun var
der i 14 dage; hun fandt børnehjemmet
meget velfungerende med 150 børn. Der
er tilknyttet mange frivillige hjælpere.
Kun medarbejdere i køkkenet er lønnet.
Læs mere om projektet på side 7.

Lokalgrupper
Roskilde – Sankt Laurentii Kirke:
Bo Johansson
Amager – Sct. Annæ Kirke:
Marie-Leonore Christensen
Frederiksberg – Sankt Mariæ Kirke:
Dennis Raymond Jensen

Julegave til Vietnam:

Nyt børnehjem til handicappede
I efteråret 2012 indgik Sankt Vincent
Grupperne (SVG) kontrakt med søstrene
i Ba Ria, Vietnam vedrørende en støtte på
86'WLO¿QDQVLHULQJDIXGYLGHOVH
af deres børnehjem for handicappede.
Byggeriet er nu afsluttet. Her følger
historien om projektet.
Under Poul Skallerups besøg på
børnehjemmet i januar 2012 (i forbindelse med et privat ferieophold) fortalte
søstrene bl.a., at de havde behov for
en tilbygning til børnehjemmet til ca.
200.000 kr., da børnehjemmet modtog
ÀHUHE¡UQHQGGHI\VLVNKDYGHSODGVWLO
Børnehjemmet drives af ”The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of
Ba Ria”.
Dette behov fandt SVG bestyrelsen
umiddelbart lå uden for organisationens
normale idégrundlag, og desuden var
beløbet i en størrelsesorden, der lå ud

over hvad vi mente organisationen selv
NXQQH¿QDQVLHUH
,PDM¿NYLWLOVDJQRPHQVW¡WWH
på 50.000 kr. til projektet fra en fond.
Bestyrelsen besluttede på den baggrund,
at vi ville gøre et forsøg på at skaffe
det resterende beløb via indsamling fra
organisationens faste bidragydere samt
¿QGHGHWUHVWHUHQGHEHO¡EIUD69*¶VHJQH
midler.
En beskrivelse af besøget i Vietnam
blev bragt i vores kvartalspjece og i
Katolsk Orientering nr. 5/2012. Dette resulterede i yderligere støtte til projektet.
Byggeprojektet blev i december 2012
præsenteret for Den Vietnamesiske Katolske Forening i Aarhus og det lykkedes
via denne gruppe at indsamle 35.000 kr.
Fra menigheden i Herlev modtog SVG
senere uopfordret ca. 25.000 kr. til projektet, et beløb som menigheden havde
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samlet ind via salg af
Marialys. I april 2013
¿NYLWLOVDJQRP\GHUligere 50.000 i støtte
fra en fond. Hermed
var den største del af
beløbet indsamlet.
I september måned
stod nybygningen
færdig og klar til at
blive taget i brug. Det
viste sig, at søstrene
ikke havde midler
til at indrette nybygningen med inventar
og hjælpemidler til
børnene. Bestyrelsen
besluttede derfor
ekstraordinært at yde
en delvis økonomisk
støtte hertil og der
blev derfor overført
ca. 36.000 kr. i oktober måned til dette
formål.
Denne succes
historie for SVG
har kun kunnet
gennemføres takket
være en fantastisk
imødekommenhed fra
vore trofaste bidragydere, ekstraordinære
indsamlinger fra
menigheder og et helt
uvurderligt igangsættende tilsagn fra den
første fond, uden hvis
støtte projektet formodentlig ikke var blevet
igangsat.
Vi sætter pris på
jeres hjælp til gavn
for vore handicappede
børn", siger sr. Catarina Nguyen Thi Minh
Nguyet i en e-mail.

Tak for dit bidrag!
Bidrag til Sankt Vincent Grupperne er
fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a og §12.
I 2013 kan du fratrække indbetalt
beløb på 14.500 kr. Hele det indbetalte beløb kan fradrages. SKAT betinger
sig, at De oplyser deres cpr- eller cvrnummer til Sankt Vincent Grupperne,
som herefter skal indberette til SKAT.
Blanket kan hentes på:
www.vincentgrupperne.dk

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

Man kan øremærke sin støtte til en
bestemt bidragsmodtager.

Hvem får bidraget?

Sådan kan du støtte
Sankt Vincent Grupperne
Hvordan kan jeg støtte
Indbetaling med girokort til den primære foreningskonto 3347-1097164
Indbetaling kan i begge tilfælde foretages via netbank, og der kan evt.
etableres en fast (f.eks. månedlig)
overførsel.
10-årskontrakter oprettes.
Henvendelse til kassereren.

Vellykket mor og barn projekt

I august besøgte jeg børnehjemmet
¶0RWKHUDQG&KLOG)RXQGDWLRQ¶L.HUDOD
i Sydindien, som støttes af Sankt Vincent
Grupperne. Jeg havde et ønske om at se
børnehjemmet, som jeg sammen med
Maria-Leonora Christensen, havde samlet penge ind til i halvandet år.
Pengene får vi ved at fordele varer,
som er frasorteret og vi anmoder modtagerne om til gengæld at støtte børnehjemmet. På nu snart to år har vi på den
måde indsamlet kr. 136.000. Her er også
faste donorer imellem. Vi indsamler hver
måned kr. 5.000. For det kan fem piger
på 18 år få uddannelse samt kost og logi.
På hjemmet er der 150 børn fra 0-18 år.
Det er bl.a. gravide og hjemløse. Mange
er voldtagne børn med en hård skæbne.
Er de under 18 år beholder de ikke deres
barn, da de ikke vil være i stand til at
klare et barn. Børnenes skæbner bekymrer Joshy Mathew, leder af børnehjemmet, meget.
En 5-årig dreng, som faderen havde
tvunget til at ryge hash, var stjerne forvirret, kunne intet, og sagde kun grimme
ord, da politiet kom med ham. Nu efter
11 måneder går det bedre, men hjernen

har taget skade og han må behandles
med medicin.
Der er mange sager med misbrugte
børn. Nogle af de børn der kommer
¿QGHVDISROLWLHWQnUGHWLJJHURJLNNH
ved, hvor de bor. Fra 12-års alderen
får de lov til at hjælpe med alt husligt
arbejde såsom at hænge vasketøj op have
køkkentjans. Hver dag kommer der store
mængder grøntsager, der skal renses.
Der sidder de så på gulvet ca. 10 piger, der også skal passe skolen. De store
drenge får også opgaver. Når de bliver
18 år får de et kørekort. Er der børn, som
kan klare en højere uddannelse, får de
mulighed for det med hjælp fra børnehjemmet. Mit indtryk var at børnene har
det godt og virker glade. De er meget
velpassede og pæne i tøjet.
To voksne hjælper en gruppe på 10-12
mindre børn med alt fra de står op til de
går i seng. På den måde var de delt i mindre grupper. De eneste, der er lønnede
var dem der laver mad. Der er ikke råd
til mere. Børnehjemmet drives ved hjælp
af donationer. Der er ingen støtte fra den
indiske stat.
Kirsten Baltzer

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

Julegaver til 142.000 kr.
Takket være en stor støtte fra Sankt
Vincent Gruppernes bidragydere, har det
på det seneste været muligt at give en
HNVWUDRUGLQ UVW¡WWHWLO¿UHHQJDQJVSURjekter.
Det drejer sig støtte til Sydafrika,
hvor sr. Maria Corda har bedt om seks
computere, en printer og en skanner.
samt fire USB stik. Computerne afløser
udslidte computere i administrationen og
i workshops.Ligeledes får læderværkstedet en ny maskine til fabrikere lædersåler. Ydermere er der nu penge til indkøb
af håndsymaskiner. I alt støttes projektet
med 6.000 US Dollars - 33.000 kr.
Det nybyggede børnehjem i Vietnam
får nu også inventar og tekniske hjælpemidler. for 6.600 US Dollars, svarende til
godt 36.000 kr.
Sr. Alta Emile i Haiti får nye toiletter
til plejehjemmet i stedet for de ødelagte
ved jordskælvet for nogle år tilbage.
Denne støtte beløber sig til 7.700 US
Dollars - 40.000 kr.
Ligeledes i Haiti har Fr. Wismick fået
bevilget penge til at bygget et nyt drikkevandsystem. Det er meget nødvendig for
os, fordi Fr. Wismick slipper for dagligt
at skulle købe vand på flaske og at børnene skal gå langt for at hente vandet.

Med et beløb på 6.000 US Dollars 33.000 kr. vil vi være i stand til at bygge
et fornuftigt vandsystem til gavn for
børnene, siger Fr. Wismick. Målet er at
bygge en cisterne til at lagre, opbevare og
EHKDQGOHUHJQYDQG9LYLO¿QGHHWELOOLJW
system til at rengøre vandet fortæller Fr.
Wismick.

