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Kære læser

Pjecen udgives fire
gange om året og sendes
gratis til alle der ønsker
at modtage den.

Efter en lang og god sommer nærmer efteråret sig.
Vi modtager mange takkebreve fra vore projekter.
F.eks. skriver Fr. Wismick,
Haiti:
” Jeg skriver til dig for
at udtrykke taknemmelighed. Vi er i stand til at
give vores fortsatte og
nødvendige tjenester til de
mest udsatte børn i vores
land på grund af din aldrig
svigtende generøsitet. Jeg
kan aldrig takke dig nok for
din kærlige støtte til vores
tjeneste til de fattigste”.
Disse breve viser, at
din støtte til Sankt Vincent
Grupperne virkelig gør en
forskel.
I dette nummer kan du
læse nyt fra vore to projekter på Haiti (ældrepleje og
hjælp til forældreløse børn)
og vores projekt for handicappede i Sydafrika.
Den 2. september
præsenterede vi vores
arbejde ved en velbesøgt
kirkekaffe i Randers. Næste
besøg bliver i Holbæk
lørdag den 27. oktober.
Læg også mærke til annonceringen af en koncert
med Frederiksborg Kammerkor, hvor de penge der
indsamles, vil gå ubeskåret
til vore projekter. Gå ikke
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glip af denne koncert med
et udvalg af den bedste
kirkemusik.
Vi har lidt udfordringer
for at have nok penge i
kassen til de sidste to udbetalinger til projekterne,
og håber på din fortsatte
støtte.
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Frederiksborg Kammerkor. Ryborg Foto.

Koncert til fordel
for Sankt Vincent Grupperne
Frederiksborg Kammerkor, der synger et
bredt klassisk repertoire inden for både
kirkelig og verdslig musik, afholder en
koncert i Jesu Hjerte Kirke med et udvalg
af den bedste kirkemusik.
Koncerten er arrangeret af Sankt
Vincent Grupperne i samarbejde med

Jesu Hjerte Kirke.
Der er gratis adgang, men der vil være
mulighed for at give en gave til Sankt
Vincent Gruppernes velgørende arbejde.
Koncerten holdes i Jesu Hjerte Kirke,
Stenosgade 4A, 1616 København torsdag
den 22. november kl. 20.00.

Testamente til fordel for
Sankt Vincent Grupperne
Du kan betænke Sankt Vincent Grupperne (SVG) i dit testamente ved at indsætte
organisationen som arving. SVG er fritaget for at betale arveafgift af testamenterede
beløb, og derfor går en testamentarisk gave til SVG ubeskåret til at støtte vore projekter.
Når du skriver testamente, kan du vælge, at lade hele eller en del af din arv gå til
SVG’s arbejde. Men man disponerer frit over 75% af sin arv – også selvom man har
arvinger. Det vil sige, at man sagtens kan give et lille beløb til en organisation, f.eks.
3 %, og samtidigt betænke sine kære.
Man kan skrive sit testamente selv, men det er klogt at få hjælp fra en advokat.
Testamentet skal underskrives hos notaren på dommerkontoret. Så er man sikker på, at
testamentets bestemmelser bliver fulgt.

Haiti

Træning af lærere og nye vandtanke
til forældreløse børn i Haiti
Sankt Vincent Grupperne har modtaget
en ny rapport fra Fr. Wismick, der er ansvarlig for vores projekt for forældreløse
børn på Haiti. Vi bringer her en sammenfatning af rapporten.
”For at fortsætte med at forbedre
livet for vores fattigste børn fandt der to
vigtige projekter sted i løbet af sommeren. Den ene er træningen for alle de
lærere, der uddanner vores elskede børn,
og den anden er installationen af seks
vandtanke for at bringe vandet tættere på
vores børn.
I vores landsby har vi den 17. august
og 18. august 2018 gennemført en uddannelse om traumer. Uddannelsen blev
givet på frivillig basis af en psykolog
for 25 lærere og samfundsledere. Mens

denne landsby i sin historie har oplevet
flere traumer (orkanen David i 1980,
orkanen Jeanne i 2004, jordskælvet i
2010, orkanen Isaac i 2012) og vigtigst af
alt, den yderste fattigdom, er det desværre første gang at lærere og ledere har
deltaget i træning om traumer.
Denne træning har stor indflydelse i
landsbyen. Det hjælper lederne med at
forstå flere traume- symptomer, og at
observere dem på et tidligere tidspunkt.
Installation af 6 nye vandtanke
Det andet projekt er installationen af 6
vandtanke. Med disse nye tanke installeret, er vandet nu centralt placeret, og de
damer, der laver mad til skolebørnene
har ikke længere brug for at gå til floden.

Fr. Wismick (t.h.) sammen med to lærere.
Børnene har nu adgang til vandet her
i centeret; og hele samfundet vil drage
fordel af det.
Da vi er klar til det nye skoleår 20182019, der begynder i Haiti den 3. september 2018, er vi glade for, at vi i løbet
af sommeren kunne levere både nye
uddannelsesværktøjer til vores lærere, så
de bedre kan udføre deres pligter og nyt
system til drikkevand til vores børn for
at de skal få et sundere liv.
På vegne af de ugunstigt stillede
Guds børn glæder jeg mig til, i dette nye
skoleår, at fortsætte vores samarbejde
med Saint Vincent Guilds (SVG) for at
hjælpe vores fattigste børn ved at give
dem mad og uddannelse.
Haiti, August 19, 2018 - Fr. Wismick”

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto
nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58.
Mærk indbetalingen ”CESSA”

Kort nyt om projekterne
Vi afventer for øjeblikket at indgå nye
kontrakter med vore projekter i Sydsudan og Brasilien. Der bliver derfor ikke
udbetalt støtte til disse projekter før
kontrakterne er indgået.
Vi har i længere tid haft problemer
med kontakten til vores projekt i Kisantu,
Congo (Congo I). Der bliver ikke udbetalt støtte til projektet før kontakten er
genetableret.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 50 kr. □ 100 kr □ 150 kr □ 200 kr □ 250 kr.
□ Andet beløb ______________
□ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må konteres
som medlemkontingent, som trækkes i første kvartal.

_____________________________________________
Navn
__________________________
Adresse
_______ ______________________________________
Postnr. By
_______________________________________
Reg.nr. Kontonummer
___________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)
______________________________________________
Dato og underskrift
______________________________________________
E-mail adresse

□ januar
□ februar
□ marts
□ april
□ maj
□ juni
□ juli
□ august
□ september
□ oktober
□ november
□ december

Fradragsregler
Du kan få fradrag for gaver til Sankt Vincent Grupperne, der er godkendt
som velgørende forening af SKAT.
Du kan højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018
Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet os dit cpr-nr.
Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Denne side indsendes til Sankt Vincent Gruppernes kasserer

_____________________________________________
Projekt jeg vil støtte (kan udelades)

Det valgte beløb trækkes
fra kontoen hver af de
afkrydsede måneder:

Sydafrika

Hjælp til uddannelse
af handicappede i Sydafrika
Ikhwezi Lokusa Rehabilitation & Sheltered Employment Society (omdøbt som
ovenfor i oktober 2004) blev grundlagt
den 23. september 1972 af Missionary
Sisters of the Precious Blood og en gruppe berørte mennesker. Handicappede,
der havde afsluttet deres uddannelse på
Ikhwezi Lokusa School, havde brug for
yderligere assistance og uddannelse for at
kunne opfylde samfundets og udviklingsbehovet til deres fulde kapacitet. Non-Ex
Ikhwezi Elever med fysiske og/eller mildt
mentale udfordringer accepteres også af
samfundet.
Mission og vision
Mission: Ikhwezi Lokusa er et rehabiliteringscenter, der har forpligtet sig til
at levere en høj servicestandard for personer i
alderen 18 til 35 år, der
er fysisk og/eller mildt
psykisk handicappede.
Det hjælper dem med at
nå det optimale fysiske,
mentale og sociale niveau
ved at fungere gennem
færdighedsuddannelse
inden for 4 workshops:
læderarbejde, syning,
kunst og kunsthåndværk
og keramik. Det hjælper
dem også til at finde
job på det åbne arbejdsmarked.
Vision: Ikhwezi Loku-

sa er en kristen organisation dedikeret til
fremme af uafhængig levevis for personer, der er fysisk og/eller i lettere grad
mentalt udfordret gennem rehabilitering
og færdighedsuddannelse.
Læs mere om projektet på:
http://www.ikrehab.co.za/
Støtte til projektet
Sankt Vincent Grupperne har støttet
projektet en del år, og har indgået en ny
tre-årig kontrakt om årlig støtte på kr.
40.000. Vores støtte vil gå til maskiner og
materialer til læder værkstedet.
Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto
nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58.
Mærk indbetalingen med ’Sydafrika’

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

Ældrepleje på Haiti
‘Institut for les Compagnes de Jesus’ er
en orden, der blev grundlagt i 1971 af redemptorist præsten fader Joseph CLAESSENS, fra Belgien.
Selv om prædiken og evangelisering er
deres primære apostolat, hjælper ordenen
i Haiti med områder inden for sundhedspleje, pleje og uddannelse. De arbejder
indenfor hospice, sogne, plejehjem for
ældre og skoler. De havde faktisk seks
grundskoler i Haiti-bjergene. Som missionærinstitut er deres søstre forpligtet til
at udbrede den katolske tro specifikt inden
for de fjerntliggende områder af Haiti.

Selvfinanciering
Søstrene skriver: ”Vi har planlagt at sælge
håndværk og brodere bordtøj lavet af
damerne. Vi er begyndt med landbrug og
opdrætter geder og kyllinger for at give
sunde grøntsager og kød til vores pensionister i Leogane. Dette er en ny måde at
udvikle bæredygtigt landbrug på og skabe
yderligere selvfinansierende aktiviteter for
alle vores aktiviteter. Vores grundlægger
Fader Joseph CLAESSENS havde købt
et stykke jord på omkring 7 hektar, og
al økonomiske hjælp til gården er meget
påskønnet”.

Projektet
Formålet med projektet ’Ældrepleje til
damerne i Foyer Sacred Hearth’ er faktisk
at forbedre livskvaliteten for de 30 kvinder i alderen 60 år og ældre.
Søstrenes tjenester består i at give dem
mad og tøj og sørge for sundhedspleje og
en værdig begravelse. Også rådgivningsterapi og klinisk rehabilitering for de
udstødte ældre er blevet mere tiltrængt
med stigningen i den politiske krise, der
forværrede deres land væsentligt og dybt
påvirker denne sårbare gruppe.

Støtte til projektet
Sankt Vincent Grupperne har indgået en
kontrakt om at støtte projektet med kr.
40.000 om året de næste tre år. Du kan
støtte projektet ved at indbetale et bidrag
på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller
MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen med ’Haiti I’

