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Som det fremgår af denne
pjece har vi indgået aftale
om hjælp til udbygning af
et børnehjem i Vietnam. Vi
har lovet at støtte projektet
med i alt kr. 180.000, som
er et meget stort beløb for
os. Bestyrelsen arbejder på
at få etableret en ny lokalgruppe, der vil støtte dette
projekt.
Vi har også indgået aftale om støtte til et nyt projekt i Indien, der vedrører
støtte til fattige børns skolegang, men desværre har vi
måtte beslutte at indstille
vores projekt i Uganda
(hjælp til skoleudgifter til
børn), da vi har mistet kontakten til vores kontaktperson.
Det er kun muligt for os
at indgå disse aftaler, fordi
vi har en gruppe af trofaste
bidragsydere, og kan se en
positiv udvikling i indkomne bidrag. Tusind tak for
det!
Vi har pt. 3 lokalgrupper
der yder en speciel indsats
for ’deres’ projekt. Det er
vores ønske og målsætning,
at alle projekter skal have
tilknyttet en lokalgruppe.
Det kan være en stor glæde,
at have mere direkte kontakt til det projekt man støtter. Bestyrelsen har etableret et netværk for lokalgrupperne og støtter gerne
opstart af nye lokalgrupper.
Kontakt bestyrelsen, hvis

Poul Skallerup, formand for
Sankt Vincent Grupperne

du vil høre mere om etablering af en lokalgruppe.
Vi har dette år lavet en
del forbedringer i vore forretningsgange til gavn for
vore projekter. I starten af
det nye år udarbejder vi
handlingsplaner for de
næste 3 år. Disse planer
skal sikre, at vi arbejder
målrettet for at sikre den
bedst mulige støtte til vore
projekter.
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 Godt
Nytår.
Bestyrelsen

Ny indbydende hjemmeside
Sådan ser vor
nye hjemmeside
ud. 'u ¿nder
bl.a. alt om vore
projekter, som
har behov for
din støtte. Vi
støtter mindre
projekter, som
andre NGO'er
går udenom,
fordi de er for
små..

Vi er ret stolte over vor nye hjemmeside. Den er blevet til ved udelukkende frivillig
arbejdskraft. Nyt layout, gennemarbejdede tekster, større overskuelighed - altsammen
udelukkende for dig og fremtidige besøgende. Besøg vores nye hjemmeside på
www.vincentgrupperne.dk og lær os at kende. Vi har brug for dig! Tak til Per Vagtø for
en enestående teknisk støtte.

Møde med lokalgrupper
Emnerne på dette møde var bl.a.: Præsentationer i menigheder, Status for projekter,
Økonomi, Ny hjemmeside samt arbejdet i
lokalgrupperne, hvor der senest er afholdt
en præsentation af SVG om vores projekt
i Dong-Dai i Sankt Mariæ. Der var desværre ikke så mange fremmødte, Mødet

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

blev holdt efter kirkekaffe i et særskilt
lokale. Der kom mange gode spørgsmål,
men vi bør overveje om tidspunktet er
godt, da mange gik efter kirkekaffen.
Bo oplyste, at han informerede om projektet i Sydsudan ved høstgudstjenesten i
oktober. Der blev indsamlet ca. 5.000 kr.
Maria-Leonore fra Amager omtalte
madspildsprojektet, der indsamler 3.5.000 kr. hver måned.
Bestyrelsen er taknemmelig for det
store arbejde lokalgrupperne udfører.
Uden dem var Àere projekter svære at
gennemføre. Vi har fremover brug for
Àere lokalgrupper.
Deltagere i mødet var: Maria-Leonore,
Kirsten Jepsen, Dennis, Bo samt fra bestyrelsen Stig, Knud, Poul.

50 børn kommer endelig i skole
Endelig lykkedes det. 50 børn får en
enestående julegave fra Sankt Vincent
Grupperne  ޤnemlig to års skolegang.
Hver barns skolegang koster 700 kr. om
året svarende til under 2 kr. om dagen.
SVG har netop undertegnet en to-årig
kontrakt med Diocesan Social Service
Society, Imphal (DSSS) i den nordøstindiske delstat Manipur. DSSS er ærkebispedømmets humanitære hjælpeorganisation. Kontraktbeløbet er på 70.000 kr.
fordelt over de to år.
Børnene kommer fra tre forskellige
fattige landsbyer:
 ޤChingjaroi er med sine 150 familier en af de mest fjerntliggende og
tilbagestående landsbyer.
 ޤLeiganching er ny landsby med 15
husstande. Den blev oprettet i 2009 efter
beboerne blev smidt ud af deres tidligere
landsby på grund af en religionsfejde
med baptisterne. Beboerne her er for det
meste daglejere.
 ޤIsland blev brændt ned efter en stammekrig i 1993 og først genbosat i 2003.

Beboerne i Chingjaroi og Leiganching
lever af landbrug.
Delstaten er halvt så stor som
Danmark. Det samme gælder befolkningsmæssigt. Den består af en stor flad
slette, der er omkranset af tætbevokset
skov.
Projektet omfatter fem læringcentre,
som er placeret lokalt i landsbyerne. Centrene er for fattige børn, der ellers ikke
får denne mulighed for læring. Projektet
dækker også et behov for børn, der går
i skole, men ikke kan læse hjemme. De
børn, som ikke har råd til at komme
i skole, får gennem projektet betalt
skolepenge, men de vil stadig komme til
centrene for at lære mere. Forældrene er
for det meste analfabeter, derfor har de
ikke mulighed for at selv at hjælpe.
Projektet vil lære forældrene alternative metoder til at forøge deres indkomst.
Det er fra SVG side ønskeligt, at der
udover individuel støtte også vil være
en lokalgruppe, der vil støtte. En god
julegave? Det synes vi!
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Støtte til
Liberia

Indbetaler

Sankt Vincent Grupperne har med et
engangsbeløb og på
opfordring fra generalvikar Lars Messerschmidt støttet et
byggeprojekt i Liberia
med et engangsbeløb
på 800 USD.
Pengene går til den
katolske ungdomsorgasation ved Sankt
Josephs katolske kirke
i Voinjama. Pengene
vil blive brugt til renovering af et erhversuddannelsescenter.

Overførsel fra kontonummer

Når man besøger Manipur, ser man mange
forskellige etniske
nationaliteter. Manipur
er som flere af de tilknyttede delstater et mix
af indere og asiater. De
fleste forældre har ikke
råd til at sende mere et
eller to af deres 10-12
børn i skole.

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 den primære foreningskonto 3347-1097164
I 2012 kan du fratrække indbetalt
Indbetaling kan også foretages på forbeløb på 14.500 kr. Hele det indbetal- eningens bankkonto:
te beløb kan fradrages. SKAT betin- 3347 4130090079
ger sig, at De oplyser deres cpr- eller Indbetaling kan i begge tilfælde foretacvr-nummer til Sankt
ges via netbank, og der kan evt. etableVincentgrupperne, som herefter skal res en fast (f.eks. månedlig) overførsel.
indberette til SKAT.
10-årskontrakter oprettes.
Blanket kan hentes på:
Henvendelse til kassereren.
www.vincentgrupperne.dk

Børnehjemsbørn får nyt hjem

SVG har siden 2006 støttet et børnehjem
for handicappede børn 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’.
Børnehjemmet i Ba Ria huser pt. 32
retarderede børn. Det er bl.a. børn der
er døve, stumme eller har haft polio.
Børnehjemmet indeholder opholdsrum,
soverum, skolelokale, toilet og køkken.
Børnenes forældre er fattige, og kan
derfor ikke betale for ophold på børnehjemmet. Derfor er man helt afhængig af
tilskud udefra.
Søstrene, der driver børnehjemmet,
ønsker at bygge en ny bygning på ca. 396
m² på samme grund som den oprindelige bygning. Bygningen skal huse 20
handicappede drenge (i dag er der kun
plads til ca. 10 drenge). Se tegning over
bygningen.
Projektet skal løbe over 6-12 måneder.
Budgettet for den nye bygning er ca.
47.559 US dollar. SVG har givet tilsagn
om at støtte projektet med 30.000 USD

(ca. 180.000 kr.). Søstrene har yderligere
fået tilsagn om 10.000 USD fra Conrad
N. Hilton Fund for Sisters, Californien.
SVG har foreløbig én sponsor, der har
doneret kr. 50.000 til projektet. Vi har
også ansøgt forskellige fonde og institutioner om støtte.
Det er vores ønske at etablere en
lokalgruppe, der vil påtage sig at støtte
projektet. Der vil være behov for støtte
både til selve byggeprojektet, og senere
til driften af børnehjemmet. SVG har i
forvejen 3 lokalgrupper, der støtter andre
projekter.

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

Hilsen fra Sr. Blanca, Kongo
Kære alle,
Jeg har nu været i Madrid i to måneder.
Jeg prøver mit bedste for at tilpasse mig
det nye liv her i Europa. Det har ikke
været let efter at have tilbragt 33 år af
mit liv i Kongo i Afrika. Jeg har alt her,
men jeg savner det karitative arbejde.
Jeg vil gerne fortælle om anvendelsen
af de penge som Sankt Vincent
Grupperne har sendt til vores søstre i
Afrika. De har nu sammen med lokalbefolkningen færdiggjort cisternen som
skal bruges til at opsamle og lagre regnvand.

Nu er der regnvand til søstrene og en
del af den lokale befolkning. Billedet
nedenfor viser, at cisternen nu er i brug.
Søstrene i Afrika vil holde kontakt til jer.
Jeg håber, at alt
står vel til hos
jer.
Gud velsigne
jer alle og jeres
familier.
Sr. Blanca

