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om året og sendes gratis
til alle der ønsker at modtage den.
Sankt Vincent
Gruppernes formål:
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og fattige primært i
udviklingslandene.
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Vi kan nu præsentere regnskabet for 2011, som takket
være jeres hjælp, blev et
rigtig godt år. Der blev i alt
indsamlet 431.560 kr. (inkl.
bidrag øremærket til administration) og i alt udbetalt
366.842 kr.
Som det fremgår af regnskabet side 6, er der i 2011
ikke foretaget udbetalinger
til Etiopien, Vietnam 1 og
Zimbabwe. Projektet i
Etiopien er ophørt. Vi har i
en lang periode ikke haft
kontakt med Sr. Hien
(Vietnam 1). Kontakten er
nu retableret og betalingerne vil blive genoptaget.
Overførsler til Zimbabwe
har været vanskelliggjort
grundet embargo. Den ureviderede opgørelse er gengivet i denne pjece. Den
samlede opgørelse vil i nær
fremtid blive overdraget til
revisor Benny SchmidtRasmussen, som venligst
reviderer vore regnskaber.
I løbet af det sidste år har
vi fornyet projektansøgninger og kontrakter med de
fleste af vore bidragsmodtagere. Det er et stort ønske
fra bidragsmodtagerne, at
der kan træffes aftaler om
en minimumsstøtte over et
par år, så der er sikkerhed
for, at de støttede projekter
kan gennemføres. Det kan
vi kun honorere, hvis vi har
sikkerhed for vore indtægter.

Poul Skallerup, formand for
Skt. Vincent Grupperne.

Vi vil derfor anmode
vore bidragsydere om at
tegne en 10-års kontrakt,
hvor man aftaler en fast
årlig ydelse i 10 år. Som
bidragsyder giver det flere
fordele: Der er ikke noget
loft over indbetalingen, hele
beløbet er fradragsberettiget, og hvis der oprettes en
fast overførsel i netbank går
det hele automatisk, uden
man skal huske på det.
For os vil det være en
kæmpe fordel, fordi vi så
kan indgå kontrakter med
et aftalt støttebeløb. Vi
håber, at mange af vore
faste bidragsydere vil indgå
en 10-års kontrakt, så vi
kan forbedre hjælpen til
vore projekter.
Blanketten til indgåelse
af 10-års kontrakter kan
findes på vores hjemmeside
– eller send en mail til vor
kasserer:
henrik@vincentgrupperne.dk

Bestyrelsen

19.000 kr. fra madspild på Amager
Frivillige på Amager indsamler 19.000 kr. i madspildsprojekt,
hvor donationerne går til børnehjem i Indien
Af Clara Christensen:
Hver morgen i december skiftedes min
mor, Maria-Leonore Christensen, kontaktperson for Sankt Vincent Grupperne
på Amager og jeg selv til at hente 1-2
halvfyldte, sorte sække med den lækreste
frugt og grønt hos Irma på Kastrupvej.
Min mor havde kontaktet butikschefen
John i november måned, og han ville
med glæde donere deres frasorterede
madvarer, der ellers normalt røg i containeren.
Vi havde let ved at finde folk at give
maden videre til, og de får da også, hvad
man kan kalde en “tredobbelt gevinst!”:

- billig mad
- afhjælper spild af mad generelt og
- støtte et børnehjem i Indien.
Som udgangspunkt har vi sagt at folk
kan give 25 % af butiksprisen for maden,
men nogle giver mere og andre lidt mindre, alt efter eget valg og også efter,
hvad udbuddet er. Det har altså på tre
måneder indbragt 19.000 kr., som ubeskåret går til Sankt Vincent Gruppernes
projekt-børnehjem i Kerala i Indien.
Hvis du vil hjælpe med at hente
maden, fx et par dage om måneden, fordi
du ved, hvor du kan distribuere maden,
er du velkommen til at kontakte MariaLeonore Christensen på tlf. 32501138
mail: marialeonore@hotmail.com

Besøg på børnehjem i Vietnam

Af Poul Skallerup
Formand for Sankt Vincent Grupperne
Det var en stor oplevelse ved selvsyn
at se ét af de projekter – et børnehjem
for handicappede – som Sankt Vincent
Grupperne har støttet nu igennem seks
år. Børnehjemmet drives professionelt og
de fysiske rammer er rigtig gode. Jeg ¿k
et godt indtryk af de søstre, der har viet
deres liv for at hjælpe de handicappede.
Jeg besøgte for nylig under en ferie
i Vietnam et af vores projekter. Vi har
siden 2006 støttet børnehjemmet i Ba Ria
i Vietnam (ca. 120 km fra Ho Chi Minh
City) drevet af ”The Congregation of the
Lovers of the Holy Cross of Ba Ria”.
Den støtte på 20-30 tusinde danske
kroner om året, som ydes til børnehjemmet, kan søstrene få rigtig meget for, da
alt er billigt.
Jeg blev bekræftet i, at der fortsat er
stor behov for hjælp til driften af børne-

hjemmet og til hjælp til udvidelser af
børnehjemmet, så endnu Àere børn kan
hjælpes.
Da jeg ankom til Xuan Son og stod
af bussen, blev jeg modtaget af en ung
charmerende dame i blå skjorte, lange
bukser og styrthjelm, der præsenterede
sig som Sr. Mai Tram. Hun bød mig
velkommen og bad mig stige op bagpå
scooteren. Efter en kort køretur ankom
vi til børnehjemmet, hvor jeg blev budt
velkommen. Der er for tiden seks søstre,
der driver børnehjemmet.
Jeg ¿k en kort rundvisning i huset,
der for tiden er børnehjem for 32 retarderede børn. Det er bl.a. børn der er døve,
stumme eller har haft polio. Børnehjemmet består af opholdsrum, soverum,
værksted (bl.a. med symaskiner som
Sankt Vincent Grupperne har sponseret),
skolelokale, toilet og køkken. Alt var rent
og velholdt. De børn, der kan magte det,
får tilbudt undervisning, og de større børn
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Driver også
børnehave
Ordenshuset ligger
tæt på børnehjemmet.
Her bor der 43 søstre
som bl.a. driver en
børnehave for over
200 børn. Børnehaven
var indrettet i meget
rummelige og velholdte bygninger med
velplejede plæner og
bede udenom. De har
desuden en lille grisebesætning samt høns
og kyllinger – begge
dele til eget forbrug.
Der var også en have
med frugt og grønt.
Artiklen har været
bragt i "Katolsk Orientering" nr. 5 i år.
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lærer f.eks. at sy, så
de kan ernære sig ved
det, når de forlader
børnehjemmet.
Søstrene oplyste, at
børnenes forældre er
fattige og derfor ikke
kan betale for ophold
på børnehjemmet.
Derfor er man
helt afhængig af
tilskud udefra. Der er
behov for yderligere
kapacitet, da mange
ønsker en plads til
deres handicappede
barn. Søstrene ønsker
at købe eller bygge et
større børnehjem til et
beløb på 200.000 kr.

Tak for dit bidrag!

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

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne Hvordan kan jeg støtte
er fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a og §12.
Indbetaling med girokort til foreningskonto 3347-1097164
I 2012 kan du fratrække indbetalt
Indbetaling på foreningens bankkonto:
beløb på 14.500 kr. Hele det indbetal- 3347 4130090079
te beløb kan fradrages. SKAT betin- Indbetaling kan i begge tilfælde foretager sig, at De oplyser deres cpr- eller ges via netbank, og der kan evt. etablecvr-nummer til Sankt
res en fast (f.eks. månedlig) overførsel.
Vincentgrupperne, som herefter skal
indberette til SKAT.
10-årskontrakter oprettes.
Blanket kan hentes på:
Henvendelse til kassereren.
www.vincentgrupperne.dk

Urevideret regnskab 2011

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

Oldemor på motorcykel
"Tag det nu bare roligt, oldemor på motorcykel, lyder det ikke godt!" Det skrev
Elin Hansen fra Peru i en e-mail, da hun
i november havde modtaget 12.000 kr. til
en motorcykel doneret af Sankt Vincent
Grupperne.
Motorcyklen, der blev købt 14. december, bruges nu til at fragte grøntsager, æg
og frugt fra det lille landbrug i Amacho
til Marcapata i Andesbjergene - 3.200
meter over havet. Landbruget bestyres af
Elin Hansen.

Gården, der ligger på kirkens ejendom, har et græsningsareal på ca. 30 – 40
ha. Her bor Elin, passer høns og grise,
dyrker grøntsager, høster blommer,
pærer, ferskner og æbler.
Min motorcykel er en stor hjælp, og
den kan bruges til mange ting, sidst her
transport af to slagtesvin op til Marcapata, hvor alle i Centret hjalp med slagtningen. 158 kg kød klar til skolestart.
Sank Vincent Grupperne støtter skolebespisningsprojektet i Marcapata.

