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Julen 2011
Kære læser,
Julehøjtiden nærmer sig,
den store forbrugsfest er i
gang og vi kan alle se frem
til juletidens hygge, … og
overflod.
Men julen er også tiden
til at tænke på andre beboere på denne gamle Jord,
som er mindre begunstiget,
end vi er, ikke kun hvad
angår det daglige brød, men
også rimelige vilkår i en
række andre (sociale m.m.)
forhold.
Vi har netop modtaget en
rapport fra Sr. Speciosa i
Uganda. Her er der stadig
en høj børnedødelighed,
bl.a. på grund af mæslinger,
malaria, diarre og luftvejsinfektioner. At disse sygdomme er dødelige skyldes
ofte dårlig ernæring. Sankt
Vincent Grupperne har i
flere år støttet Sr. Speciosas
ernæringsprojekt for børn
under 5 år.
Vi har også været så heldige at træffe lederen af
Ihkwezi Lokusa, skolen i
Sydafrika, som drives af
Søstrene Af Det Dyrebare
Blod, Sr. Gabriel Mary
Riddle, som kunne give
rystende beretninger, om
hvad de er oppe imod, i det
samfund som for ikke så

Poul Skallerup,
formand for Skt.
Vincentgrupperne.

længe siden slap af med
apartheid systemet.
Specielt i denne tid bør
vi tænke på de børn, der er
født under andre himmelstrøg, og hvor livsvilkårene
er meget vanskelige.
Mange af vore projekter
er specielt rettet mod hjælp
til disse børn. Vi håber derfor, at De også vil betænke
vore projekter med et specielt julebidrag.
Vi takker mange gange
for den støtte, vi allerede
har modtaget i det forløbne
år; vore modtagere ville
have svært ved at udføre
deres mission uden Deres
støtte.
Vi ønsker alle vore læsere en rigtig Glædelig Jul og
et Godt Nytår.
Bestyrelsen

Bestyrelse og lokalgrupper mødtes
Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse
holdt 7. november et møde med repræsentanter fra lokalgrupperne. Hensigten
var at informere hinanden om arbejdet i
menighederne og om bidragsmodtagerne
i de projektstøttede lande.
For indeværende har Sankt Vincent
Grupperne projektansøgninger og kontrakter med over halvdelen af projekterne. Tre projekter er sat bero med udbetalinger på grund af manglende kontakt.
Det drejer sig om to projekter i Uganda
og ét i Vietnam (Sr. Hien). Bestyrelsen
søger stadig at få genoptaget kontakten.
Bo Johansson meddelte, at han tager
på en privat rejse til Sydsudan i midten
af december. Menighedsrådet er forsat
interesseret i at støtte skoleprojektet i
Sydsudan. I januar afholdes en indsamling i menigheden.
Dennis Raymond Jensen, der tager sig
af Dong Dai projektet i Vietnam, har
produceret en lille pjece om projektet.
Han har desuden planer om at få lavet
julekort med henblik på salg. Pengene til

projektet bruges indkøb af medicin til
stammebefolkningen.
Maria-Elonora Christensen er i gang
med et madspildsprojekt og har fået en
aftale med Irma om leverance af madvarer, der nærmer sig udløbsdagen.
Aftagerne af maden får udleveret en
pjece med opfordring til at støtte børnehjemsprojektet i Kerala i Indien.
Narumi Fukuda fra Hørsholm var på
gæstevisit. Hun vil forsøge at genoplive
loppemarkedet i Hørsholm / Birkerød til
fordel for Sankt Vincent Grupperne.

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

Hjælpen til Sydafrika højt skattet
Søstrene på Nordvanggård i Birkerød tilhører ordenen ”Søstrene af det dyrebare
blod”. Denne orden blev grundlagt i
Sydaftrika i 1882, og har stadigvæk sit
virke i det oprindelige missions hus
”Marianhill” samt i flere andre afrikanske
lande.
I Sydafrika driver søstrene en skole,
Ihkwezi Lokusa, hvor raske såvel som
handikappede børn kan få en faglig uddannelse inden for bestemte håndværk, såsom
syning, skomageri, sundhedspleje m.m.
Sankt Vincent Grupperne i Danmark har i
flere år støttet dette arbejde med midler fra
vore bidragsydere.
Under et besøg for nyligt hos Nordvanggårds tidligere priorinde Sr. Mamertis, som
nu bor i MissionHaus Neuenbeken i
Paderborn, traf det sig så heldigt, at lederen af denne skole, Sr. Gabriel Mary
Riddle, også var til stede. Sr. Gabriel
Riddle var netop ankommet fra Sydafrika,
for at deltage i et arrangement i Mission
Haus Neuenbeken.
Efter apartheidstyrets ophør er det ikke,
som man måske kunne have forventet, blevet lettere for kristne organisationer og
andre NGO’er at arbejde blandt de fattige i
Sydafrika. Vi fik en times møde med
hende, hvor hun fortalte om de helt urimelige forhold, som skolen må arbejde under,
om kriminalitet, analfabetisme, vold,
organ-mord, overtro, aids og om den korrupte og modarbejdende regering (ANC,
kommunisterne, fagforeningerne), og om
den afsatte hvide befolknings apati.
Søstrene bliver pålagt ikke at hjælpe de
fattige i gaderne, da denne opgave sorterer
under regeringen. Men regeringen lever

ikke op til sit ansvar, og ligegyldighed og
forfald præger billedet.
Hun kunne dog også fortælle gode
beretninger, om når noget faktisk lykkes,
og en elev gennemfører og består et
erhvervsrettet træningsforløb, og nedsætter
sig som selvstændig erhvervsdrivende i
deres landsbyer.
Sr. Gabriel kunne også fortælle, at
bidragene fra SVG har været anvendt til
indkøb af skolemateriel (nu om dage er det
jo computere), symaskiner, bøger, værktøj,
klæder og mad, og at dette er højt skattet,
da man ikke modtager så meget som én
Rand fra lokale myndigheder eller organisationer.
En gang imellem er de heldige at få del
i de Sydafrikanske tipsmidler, men dette er
så usikkert, at man ikke kan lægge budget
baseret på dette. Det var en beretning, om
hvordan et analfabetisk, fattigt og korrupt
samfund uden håb kan få folk til at være
modbydelige over for hinanden. Det er
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smerteligt at høre, at
Søstrene af det
Dyrebare blod, som
vitterligt driver et projekt der lyser op i mørket, aktivt bliver modarbejdet af magthaverne.
Vi fik mulighed for
at fortælle Sr. Gabriel
Mary, om SVG’s
arbejde, og at dialogen
med bidragsmodtagerne er essentiel for
SVG’s arbejde med en
gang imellem at viderebringe beretninger
om livet på skolen,
som det udfolder sig
på godt og ondt til
vore bidragsydere i
Danmark. Jo flere
beretninger, jo flere
øremærkede beløb vil
der komme ind...

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.

Sankt Vincent Grupperne har
10 kontrakter med bidragsmodtagere
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i
øjeblikket 15 projekter kørende i 10 forskellige lande. De fordelt med 2 i
Sydamerika (Peru og Brasilien), 2 i
Mellemamerika (Haiti), 6 i Afrika
(Congo, Uganda og Sydsudan), 4 i Asien
(Vietnam og Indien) og et enkelt i
Europa (Ungarn).
I år påbegyndte SVG en ny form for
samarbejde, idet alle bidragsmodtagere
på sigt skal indgå toårige kontrakter.
Formålet med det er at få formaliseret
samarbejdet. SVG har forpligtet sig til ét
årligt beløb, som udbetales hvert kvartal
– hermed sikres projektets målgruppe
f.eks. med mad, medicin eller skolegang.
Bidragsmodtagerne skal til gengæld
sørge for løbende kontakt med SVG
både i form af rapporter og fotos og ikke
mindst én gang årligt afrapportering, om

hvad pengene er brugt til. Hvert projekt
har et formål, en målgruppe samt et projektbeløb.
SVG har i år tegnet ni kontrakter,
hvoraf to af dem netop er underskrevet
og ét er på vej medio december.
Den seneste kontrakt, der er indløbet
er fra redemptoristpater Athanase
Nsiamina i det uroplagede Congo. I
2011 er det aftalt, at støtten er på 25.000
kr., som går til 200 elevers undervisning,
skolematerialer og lærermaterialer. P.
Athanase har i år også fortaget mindre
men nødvendige bygningsmæssige forbedringer af skolen.
P. Athanase er i stand til at give undervisning 1,50 kr. pr. dag. Mange af eleverne er forældreløse, idet forældrene er
døde af Aids.

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

To-årigt projekt i Haiti til 60.000 kr.
Ældre i Port-au-Prince i Haiti kan nu se
frem til forsat støtte fra Sankt Vincent
Grupperne, der netop har tegnet kontrakt
med søsterorganisationen ”Les
Compagnes de Jesus”. Kontrakten er toårig og indebærer som minimum støtte på
30.000 kr. pr. år.
Søstrene driver det unikke gæstehus
”Foyer Sacre-Coeur”, hvor der bor 25
ældre udstødte og sårbare kvinder, som
her får forbedret livskvaliteten. Alle er
over 60 år. Her får de mad og tøj ligesom

der sørges for deres sundhed. Hver dag
kommer der en sygeplejerske som følger
op på deres sundhed. Her føler de ældre
sig elsket og taget hånd om. Hjemmet sørger ligeledes for åndelige og psykologiske
programmer. Projektet finder sted i
Carefour Feuilles, som er en forstad til
Port-au-Prince.
I årsrapporten for 2010, som vi netop
har modtaget, oplyser Sr. Alta Emile, at de
30.000 kr., som de i år har modtaget i støtte er brugt til to daglige måltider, nyt tøj
og medicin. Ligeledes har søstrene organiseret hjælp til traumatiserede kvinder, som
har lidt efter virkningerne fra jordskælvet
for knap to år siden.
Netop traumeterapi var helt nyt for
søstrene, men det er nu en integreret del af
deres program. Mange af de traumatiserede lider af nervøsitet, følelse af håbløshed,
vrede og hovedpine. Vi har derfor engageret os med en psykolog, skriver Sr. Emile.
Det er afgørende vigtigt, at dette arbejde
fortsætter og optimeres.
Sankt Vincent Grupperne har støttet
projektet i en længere årrække.

