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Nyt fra bestyrelsen
Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Vi
har gennem året modtaget
mange breve fra vore
projekter, hvor de takker
os for vores uvurderlige
støtte til velgørende arbejde for dem der trænger
mest. Den tak bringer vi
herved videre til alle vore
bidragydere.
Vi glæder os over en del
nye medlemmer, og at så
mange af vore bidragydere har tilmeldt sig PBS.
I dette nummer kan du
læse om besøg hos ’House of Hope’ i Vietnam,
årsrapport fra skoleprojekt i Uganda, og nyt fra
vores projekt for roma
børn i Ungarn.
Vi vil gerne rette en stor
tak til de mange, der i året
løb, har indbetalt deres
medlemskontingent. Det
er vi meget taknemmelige
for. Fra næste år vil vi
gerne gøre det enklere
med kontingentindbetalingen. Se artiklen om
dette i pjecen.
Vi siger tak for de mange små som store bidrag,
vi har modtaget i løbet
året. Vi håber på, at vore
bidragydere vil betænke
Sankt Vincent Grupperne

Poul Skallerup,
formand for bestyrelsen

med en julegave. Pengene vil gå ubeskåret til
projekterne.
Vi ønsker samtidig
alle vore bidragydere
en glædelig juletid og et
velsignet nytår.
Bestyrelsen

Mobile Pay
19379
Bankkonto
Reg. nr. 3347
Konto 1097164

Besøgsrapport fra Vietnam
Olav Christensen (som er en bekendt af
formanden) og hans kone Andrea, har
den 31. oktober aflagt et besøg hos vores
projekt for handicappede børn i House
of Hope, Hue (Vietnam I). Olav skriver
efter besøget:
”Kære Poul,
Det blev en meget positiv oplevelse at besøge Sister Catherine og House of Hope.
Vi ankom kl. 11, hvor der blandt børnene
var nærmest middagsro.
Huset og området var rent og dermed
lidt en kontrast til omgivelserne. Børnene
så godt ernærede ud.
Der er 55 handicappede børn bestående af døvstumme, autister, hjerneskadede. Enkelte forældreløse synes ikke
rigtigt at høre hjemme her, men de var

der. Et tvillingepigepar sang med, da de
optrådte for os, og de var tilsyneladende
helt på toppen funktionsmæssigt, men
altså forældreløse.
Der er 70 børn i Kindergarten, hvilket
vel dækker over 0-5 eller 6 år. Dem så
vi ikke, da de sov til middag. Måske er
der enkelte, der er lidt ældre for nogen af
børnene går i almindelig offentlig skole.
En enkelt dreng var endog så stor, at han
til næste år kunne starte på universitet
(jeg vil tro hun mente gymnasiet).
Der arbejder 11 nonner på stedet. Som
jeg forstod det, er der en institution mere
i Vietnam, som tilhører Holy Cross Congregation. (red. vores projekt i Ba Ria,
Vietnam drives af samme orden).
Du kan være glad for, at pengene
ikke går til en institution under styrets

kontrol!!. Det hørte jeg forleden aften en
indgående personlig beretning om.
Der var 7-8 km fra vores Homestay
til House of Hope og p.g.a. trafikken
og fordi fortovene er optaget, så valgte
vi at tage en taxa hver vej. Det er så
rørende billigt. Jeg havde som sagt et
Dannebrogsflag og en dåse Buttercookies
med. Så der kom også lidt almen dansk
reklame ud af det (selvom ingen royale
var til stede)”
Sankt Vincent Grupperne har støttet
’House og Hope’ siden 2001, og støtter
pt. projektet med kr. 45.200 årligt. Det
kan vi kun, hvis du støtter projektet ved
at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667,
Konto nr. 1097164 eller MobilePay
42 52 77 58. Mærk indbetalingen med
’Vietnam I’.

Årsrapport fra skoleprojekt
i Uganda
Vi har modtaget en årsrapport fra Joseph
Okiror, der leder vores skoleprojekt i
Uganda. Han skriver bl.a.
”Vi meget glade for at rapportere, at
siden 2014 og til dato har Sankt Vincent
Grupperne hjulpet os med støtte til uddannelse af over 25 børn hvert år. Nogle
har afsluttet deres uddannelse, nogle har
fået arbejde og andre søger job. Vi forsøger at tilgodese piger, da drengene ofte
bliver begunstiget i forhold til pigerne.
De bliver ofte gift i en ung alder, og vi
kæmper mod denne tradition med stor
succes.

De børn, der har fået faglige kurser arbejder som skræddere, murere,
mekanikere, børnehavemedhjælpere
etc. Vi fokuserer mere på at sponsorere
unge, der ønsker at gennemføre praktiske
uddannelser end bare teori.
Hidtil har projektet kørt meget godt
uden store udfordringer. Måske er den
største udfordring, at skolegebyrerne er
steget mere end forventet, da vores økonomi er faldet som følge af stagnation
og inflation. Vi har været nødt til at øge
det beløb, der er nødvendigt for nogle
børn for at hjælpe dem med at få adgang

til deres uddannelse afhængigt af deres
særlige omstændigheder og behov.
Størstedelen af de begunstigede børn
er forældreløse, der enten har mistet begge forældre eller en af forældrene. Nogle
opdrages af enlige mødre, der ofte ikke
har nogen særlig indkomst. Nogle få har
deres forældre (ægte biologisk mor og
far), men oftest kan de ikke imødekomme deres børns behov.
Ikke desto mindre opfordrer vi børnenes værger til at bidrage økonomisk.

Gebyrer og materialer for børnene,
koster ca. 350 USD pr. termin, og der er
tre terminer om året.”
Sankt Vincent Grupperne har støttet projektet siden 2014, og har netop modtaget
en ny ansøgning for de næste par 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 ’Uganda II’.

Lukning af vores projekt for
uddannelse af kvinder i Congo
I juni 2017 indgik vi en kontrakt med
’Missionaires Marie Immaculée et Sainte
Catherine de Sienne’ i Kisantu, Congo
om støtte til uddannelse af unge kvinder
som syersker.

Projektet har desværre ikke opfyldt
vores krav om rapportering, og vi har
ikke kunnet opretholde den nødvendige
kontakt med kontaktpersonen. Vi har
derfor afsluttet projektet.

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.

□ januar
□ februar

Navn
□ marts
□ april

Adresse

□ maj
Postnr.

By

□ juni
□ juli

Reg.nr. Kontonummer
□ august
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)

□ september
□ oktober

Dato og underskrift

□ november
□ december

E-mail adresse

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:

Brev fra Ungarn
Sr. Katalin skriver i et brev, om hvad den
støtte, præmonstratensersøstrene får,
bliver brugt til – nemlig at hjælpe fattige
romabørn i Ungarn.
Kære Melissa Loldrup, Sankt Vincent
Grupperne
Vi har haft meget travlt i de seneste uger.
Nedenfor får I en kort omtale af vores
dagplejecenter:
Vi har stadig 60 børn på vores dagplejecenter. Jeres donation går især til mad
til de fattige børn hos os. De får stadig
tre gratis måltider om dagen.
Om eftermiddagen hjælper vi børnene
med at lave deres lektier, så de får et
tættere forhold til deres familier. For at
kunne gøre dette, har vi ansat en deltidspsykolog og fuldtidslærere ved vort
dagplejecenter.
Børnene kommer til os efter skoletid.
Foruden at hjælpe dem med deres lektier,
prøver vi at opdrage dem i viden og opførsel. Det vil sige, at vi prøver at få dem
til at blande sig socialt med andre.
Udover at hjælpe børnene støtter vi
også forældrene. Sidste år indkvarterede
vi også fire fattige romafamilier. Vi kun-

ne ikke gøre dette uden jeres økonomiske
hjælp, fordi jeres penge også er gået til
mad til vores børn.
Om sommeren arrangerer vi to sommer lejre – én i Gödölló og én i Zsámbék. På den måde har vi været i stand til
at arrangere sommerlejre til omkring 100
børn, som ikke ville have haft organiseret
sommerprogrammer uden vores hjælp.
Hele sommeren har vi givet gratis
frokost til 60 børn. Dette indebar, at 60
familier blev ’overvåget’ hele sommeren.
Når de havde problemer, besøgte vi dem
i deres hjem.
Vi vil derfor takke alle vore velgørere,
som har hjulpet med vores projekt og
fattige børn i nød.
Må Herren velsigne jer alle.
Sr. Katalin Agnes Juhász O. Praem.

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

Kontingentindbetaling i 2019
Som det sikkert er dig bekendt, skal
vi som velgørende forening have 300
kontingentbetalende medlemmer. Det
har vist sig, at være meget tidskrævende
at indkræve kontingentet. Nogle har tilmeldt sig PBS, andre indbetaler kontingent særskilt og andre betaler kontingent
samtidig med et bidrag.
Fra 2019 vil vi derfor håndtere kontingentindbetaling på følgende måde:
• For medlemmer, der har oprettet en
PBS aftale trækkes kontingentet i
første kvartal
• For andre medlemmer trækkes kontingentet fra den første indbetaling der
foretages

Denne fremgangsmåde vil gøre det betydeligt lettere at administrere, og bestyrelsen kan bruge tiden på andre aktiviteter,
der gavner vores projekter.
Vi håber, at du er indforstået med denne
fremgangsmåde. Hvis du ikke mere ønsker medlemskab, kan du sende en mail
til kontakt@vincentgrupperne.dk
Tak for din støtte til vores arbejde.

Koncert til fordel for
Sankt Vincent Grupperne
Torsdag den 22. november var der koncert med Frederiksborg Kammerkor i Jesu
Hjerte Kirke med et udvalg af den bedste kirkemusik.
Koncerten var arrangeret af Sankt Vincent Grupperne i samarbejde med Jesu Hjerte
Kirke. Der blev indsamlet kr. 900 til vores arbejde. Tak til alle der mødte op.

