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Nyt fra bestyrelsen
Kære bidragsydere,
Nu er de fleste tilbage i dagligdagen efter
en noget våd sommer. Bestyrelsen fortsætter dens bestræbelser på at strukturere og
prioritere støtten til projekter rundt om i
verdenen. Vi arbejder på at få vore
bidragsmodtagere til at beskrive deres
langsigtede og kortsigtede projekter, som
måtte være i gang eller skal i gang.
Ligeledes har vi bedt dem om at lægge
et budget og herefter sende en ansøgning
til Sankt Vincent Grupperne om støtte.
Sankt Vincent Grupperne vil så indgå
en kontrakt med bidragsmodtageren, hvor
vi forpligter os på et fast kvartalsbeløb i
op til to år, og bidragsmodtagerne forpligter sig til løbende at sende os status rapporter, billeder og breve til bestyrelsens
orientering og til vores kvartals pjece.
Dette kan kun lade sig gøre, hvis vi kan
kommunikere nogenlunde hurtigt og sikkert. Heldigvis vinder brugen af e-mail
også frem i udviklingslandene. For Sankt
Vincent Gruppernes arbejde er kommuniRedaktør: Knud Kluge
Oplag 700
Pjecen udgives fire gange om
året og sendes gratis til alle
der ønsker at modtage den.
Sankt Vincent
Gruppernes formål:
At støtte udvalgte katolske
projekter for at fjerne og lindre nøden for syge og fattige
primært i udviklingslandene.

kation essentielt, og
for vore bidragsmodtagere er en billig computer med
internetforbindelse
hurtigt tjent hjem
igen, hvis man ved
at kommunikere
med sine donorer f.
eks. her i Danmark,
Poul Skallerup,
kan animere vore
formand for Skt.
bidragydere til at
Vincentgrupperne.
støtte netop deres
projekt.
Vi har allerede nu en del kontrakter “i
hus", og flere er på vej. Vi frasorterer ikke
projekter, der ikke har adgang til nettet;
med dem må vi bare kommunikere med
god gammeldags brevpost.
Vi håber at kunne bringe en masse nyt
om disse projekter i årene fremover, så
vore læsere holdes velorienteret, om hvor
stor gavn selv mindre organisationer kan
gøre for dem der har behov.
Bestyrelsen
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Melissa Loldrup, Sig Gelslev
og Knud Kluge

Mærkater à Kr. 5,- pr. ark
bestilles hos kassereren.
Mere information finder du
på:
www.vincentgrupperne.dk

60.000 kr. til medicin
til fattige i Dong Dai i Vietnam
Sankt Vincent Grupperne har for nyligt
godkendt en projektansøgning fra det
katolske Dong Dai Missions Center i
Vietnam – nær byen Nha Trang.
Projektet er toårigt og pengene skal bruges til at købe medicin til de fattige i
Khanh Vinh distriktet. Der er bevilget i
alt 60.000 kr. – 30.000 kr. pr. år.
De fattige i Khanh Vin distriktet er en
minoritetsbefolkning, som er meget fattige og med mangel på grundlæggende
sundhedspleje samt en række almindelige sygdomme som malaria, diarre, luftvejssygdomme som bronkitis m.v. Det
skal indkøbet af medicin nu råde bod på.
Desuden får de, der skal på hospitalet en
lille sum penge, så de kan betale for
opholdet. Sognet, som drives af franciskanere, anslår, at der skal bruges 30.000
kr. pr. år. Der bor omkring 20.000 mennesker i sognet.
Missionen var allerede organiseret før
1975, hvor Vietnam var delt i en sydlig

stat og en nordlig stat. Efter 1975 hvor
Vietnam blev ét land under kommunistisk styre fik kirken ikke tilladelse til at
missionere ude i landsbyerne. Derfor
kom landsbybeboerne hver søndag til
messe og undervisning; men de fattige
fik også mulighed for at blive undersøgt
og eventuelt behandlet på franciskanernes klinik.
De anslår, der kommer 50 patienter
hver eneste dag.

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

Skolebespisning i Peru
Det var et af de projekter, der lå padre
Peters hjerte meget nært og i et interview i
2004 udtaler Peter følgende:
"Man kan ikke leve i Sydamerika og
bare sige, at man er kirke for halvdelen af
mennesket. Mennesket er en helhed, og
mennesket har brug for både åndelig og
materiel føde. Vi har en masse projekter,
som tager hensyn til den anden del af mennesket, den materielle del. Vi er alle sammen enige om, at pastoralt arbejde omfatter
alt, som kommer mennesket til gode".
Forsyningen af grøntsager, æg og frugt
til skolebespisningen sker nu fra det lille
økologiske landbrug "Hansens bondegård"
i Amacho, som ligger nedenfor Marcapata
i Andesbjergene 3.200 meter over havet.
Padre Antonio, Peters nære ven gennem
næsten 30 år, har det økonomiske ansvar
for projektet med Elin Hansen som bestyrer
og regnskabsfører.
Gården ligger på kirkens ejendom med
et græsningsareal på ca. 30 - 40 hektar. Her
bor Elin, passer høns og grise, dyrker
grøntsager, høster blommer, pærer,
ferskner og æbler.
Elin fik i begyndelsen af året bygget et
hønsehus, opført et drivhus og senere på
året indkøbt nogle få smågrise. Udviklingen
vil ske i et tempo som tid, midler og hjælp
gør det muligt.
Elin har i mere end 13 år hjulpe Peter, de
første år i det lille bondesamfund Quico,
4.500 meter over havet i Andesbjergene.
Her etablerede hun en lille købmandsbutik,
en strikkestue, systue, forestod madlavning
til 50 skolebørn og brødbagning til landsbyen.
Udover de mange aktiviteter på gården,

underviser og inspirerer Elin kvinderne i
strikning på centret i Marcapata.
Den økonomiske støtte er bl.a. kommet
fra venner og familie til Peter og Sankt
Vincentgrupperne, der har støttet padre
Peter Tantholdt Hansens arbejde i mere end
20 år.
Forventningen til projektet er, at når det
økologiske kredsløb sluttes, bliver ordningen mere eller mindre selvkørende og
kræver mindre kapital tilført.
På hjemmesiden http://www.peter-marcapata.dk/pollo/ følges livet på gården med
Elins nyhedsbreve, billeder og rapporter.
Per Tanholdt Vagtø
Artiklen blev også bragt i Katolsk
Orientering 30. september i år – dog i en
lidt anden redigering.
I sidste nummer af vores pjece skrev vi
fejlagtigt, at hønsegården, drivhuset og
frugtplantagen er beliggende i Cusco; det
er ikke rigtigt. Der skulle have stået
Marcapata / Amacho. Ligeledes var det
heller ikke rigtigt, at en del af varerne bliver eksporteret.
Vi beklager.
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Sankt Vincent
Grupperne har flyttet
girokortet ind på side
5 og 6, fordi det giver
mulighed for, at trykkeriet kan adressere
pjecen på bagsiden.
Det giver os en besparelse, som kommer de
fattige til gode.
Så hvorfor ikke
betænke Sankt
Vincent Grupperne
med et gaveløb, der
hjæper fattige familier
i dagligdagen og giver
dem håb for en bedre
fremtid. Det indbetalte beløb går ubeskåret
til de fattige. Bidrag
kan øremærkes til
specifikke projekter.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Gave til
de fattige

Tak for dit bidrag!
Bidrag til Sankt Vincent Grupperne
er fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a og §12.
I 2011 kan du fratrække indbetalt
beløb på 15.000 kr. – dog minus de
første 500 kr.
SKAT betinger sig, at De oplyser
deres cpr- eller cvr-nummer til Sankt
Vincentgrupperne, som herefter skal
indberette til SKAT.
Blanket kan hentes på:
www.vincentgrupperne.dk

Hvordan kan jeg støtte

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

Bidrag der ikke er øremærkede fordeles
ligeligt imellem godkendte bidragsmodtagere.

Hvem får bidraget?
Man kan øremærke sin støtte til en
bestemt bidragsmodtager.

Sådan kan du støtte
Sankt Vincent Grupperne
Indbetaling med girokort til foreningskonto 3347-1097164
Indbetaling på foreningens bankkonto:
3347 4130090079
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.

Jeres støtte giver liv til vore børn
Kære alle, der støtter os gennem
Skt. Vincent Grupperne,
"Det nye skoleår er netop begyndt her i
Haiti, og jeg benytter lejligheden til at
takke jer for jeres medfølelse over for de
fattige og traumatiserede børnehjemsbørn i landet. Takket være Sankt Vincent
Grupperne hjælper I med at genopbygge
livet for disse børn, der uden denne
hjælp ville være fuldstædig uden håb.
På vegne af disse børn takker jeg jer for
at være en så stor og trofast og god
samaritan over for disse sårede børn i
vores ødelagte land."
Fr. Wismick Jean Charles
Kort forinden denne hilsen til Sankt
Vincent Grupperne fik bestyrelsen en
rapport fra Father Wismick for den hidtidige økonomiske hjælp fra Danmark.
Projektet, der tog sin begyndelse 1.
december 2010, finder sted i Port-auPrince, og det drives af montfortaneror-

denen i Haiti. Sankt Vincent Grupperne
har indtil august i år sendt knap 20.000
kr. Projektet er et større landbrugs- og
genoprettelsesprogram for traumatiserede børn og voksne efter det voldsomme
jordskælv, som ramte Haiti i 2010.
Landbrugsprogrammet er med til at
brødføde de 500 børn på hjemmet. Der
bliver nu dyrket kartofler, korn, bønner,
gulerødder, tomater, løg, bananer m.v.
Børnene tager del i dette landbrug, og
det er, sammen med terapi, leg og kunst
med at bedre deres psyke. Programmet
kører rigtig godt, siger Fr. Wismick, der
fortsætter: "Jeg er beæret over og føler
mig velsignet af at have et sådan samarbejde med jer i at tjene de glemte og
udstødte."
Pater Wicmick er er diretør for
CESSA – Center of Sustainable
Development, Spirituality and Mental
Health.

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

Lad os være med i denne drøm
“Vores dybeste tak til jer for jeres støtte og
for jeres venskab. Vi har stadig brug for
jeres hjælp. Hvis der er økonomisk knaphed hos jer ja så er det langt værre her.”
Det skrev oblatfader Eduardo Figueroa fra
Recife i Brasilien for nyligt i et brev til os.
Vores arbejde i slumkvartererne kræver
megen tid og kreativitet. Mange kommer
til vores klinik, andre til vores skole for
rehabilitering og andre efter et gratis måltid mad en gang om dagen, siger pater Ed.
Oblatfædrene har i 31 år arbejdet med
udstødte børn, som de legalt adopterer og
opdrager. Mange børnene er nu voksne og
selv blevet gift og har selv fået børn.
Et af vore mål er at købe yderligere 12
hjem. Vi sælger 2/3 af vores ejendom for
ar virkeliggøre denne drøm. Hvert hjem
koster 8-10.000 dollars. Det er påtrængende nødvendigt at få købt nye hjem, så
ingen af vores målgrupper vil føle sig forladte eller hjemløse igen.
Sank Vincent Grupperne har igennem
30 år støttet pater Ed. Han har i mange år
arbejdet med gadebørn og handicappede
børn. Ligeledes bruger han og hans
ordensbrødre megen tid på at hjælpe unge
fædre af med deres afhængighed af stoffer.

Oblatfædrene har desuden også et suppekøkken kaldet "Nassa Sopa" - "Vores
Suppe". 500 liter suppe uddeles tre gange
om ugen i fem af de fattigste områder i
Recife. Nu afdøde ærkebiskop Helder
Camara skrev engang: "Når man drømmer
alene, forbliver det en drøm, men når
mange drømmer den samme drøm bliver
den virkelig."
Las os her i Danmark være med i denne
drøm!

