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Nyt fra bestyrelsen
Kære læser,
Så er vi snart gennem
første halvår af 2019.
Indsamlingen i de først fem
måneder er gået godt, og vi
har pr. 31. maj indsamlet
kr. 330.608. Der er også
penge nok på kontoen til
udbetaling til projekterne
her i slutningen af juni
måned.
Bestyrelsen glæder sig
over, at 19 kontingentbetalende medlemmer, der
repræsenterende københavnske, sjællandske og
en jysk menighed, deltog i
årsmødet.
På vort nyligt afholdte
årsmøde blev bl.a. Mette
Gade valgt ind som ny
suppleant. Vi ønsker Mette
velkommen i bestyrelsen.
Vi har netop modtaget en halvårs rapport fra
CHILD projektet i Kenya.
Det fremgår bl.a. heraf, at
der i år er kommet 27 børn
til centeret for rehabilitering og at 21 børn kom i
gang med almindelig skolegang. Der er for tiden 24
elever i gang med erhvervsuddannelser, som henholdsvis frisør og skrædder.
Det er bare ét eksempel på,
at vores støtte virkelig gør
en forskel.

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

I dette nummer kan du
læse om vores nye projekt
for kræftramte børn i
Venezuela og nyt fra skoleprojekterne i henholdsvis
Peru og Indien (Manipur). Der er også en kort
omtale af vores årsmøde
og deltagelse i valfarten på
Åsebakken.
Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle en god
sommer.
Bestyrelsen

Mobile Pay
19379
Bankkonto
Reg. nr. 3347
Konto 1097164

Vellykket årsmøde
Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholdt
Sankt Vincent Gruppernes årsregnskab.
Sankt Vincent Grupperne årsmøde, hvor
Årsregnskabet blev godkendt af de frem19 kontingentbetalende personer mødte
mødte. Regnskabet blev først godkendt
op.
af revisoren to dage før årsmødet.Det, der
Forud for årsmødet gav bestyrelsesblev vist i forrige pjece var et foreløbigt
medlem Knud Kluge et oplæg om
regnskab .
hjælpeorganisationens spæde start de
Forsamlingen besluttede, at godkende
første år. Han blev levende suppleret af
bestyrelsens forslag om at fastholde et
Else Loldrup, der var med i de første år.
medlemskontingent på 50 kr. for 2020.
Oplægget indeholdt også de væsentligste
Kontingentet giver bl.a. det enkelte
aktiviteter de seneste 10 år.
medlem mulighed for at stemme samt til
Efter oplægget begyndte det egentlige
at lade sig opstille.
årsmøde med beretning fra bestyrelsesPoul Skallerup blev genvalgt til forformand Poul Skallerup. Han kom bl.a.
mand og bestyrelsesmedlemmerne Per
ind på driften af organisationen med et
Skallerup og Knud Kluge blev ligeledes
indsamlingsresultatet på knapt 840.000
genvalgt – alle tre for en periode af to år.
kr. hvoraf godt 79.000 var doneret til
Birgitte le Fevre blev genvalgt som
markedsføring og administration.
suppleant, og som ny suppleant blev
Det fremgik videre, at der blev udMette Gade valgt. Hun afløste Erik
betalt godt 985.000. Heraf fik engangsBubandt, der ikke ønskede genopstilling.
projekter støtte på 74.000 kr. til SydSankt Vincent Gruppernes højeste
afrika, knapt 40.000 kr. til Congo II og
myndighed er årsmødet. Alle medlemMother and Child i Indien 41.000 kr.
mer og bidragsydere er velkommen til at
Vi fulgte stort set vor Fundraisingsplan deltage. I henhold til de nye vedtægter, er
for 2018. Det gav et godt resultatet, idet
alle medlemmer, der har betalt kontingent
vi alene fra fonde, ordenssamfund og
inden årsmødet, stemmeberettiget.
menigheder fik godt 384.000 kr.
Vi havde sidste år
394 bidragsydere og
15 10-årskontrakter.
Lokalgruppen på Amager udmærkede sig
ved igen at indsamle et
stort beløb ved madspildsprojektet, som er
øremærket til Mother
and Child projektet i
Indien.
Fra ventsre ses bestyresesmedlem Melissa Loldrup og Else
Herefter fremlagde
Loldrup; Else Loldrup var til at starte Sankt Vincent Grupperne i
kasserer Stig Gelslev
1959. Yderst til højre ses bestyrelsesmedlem Bo Johansson.

Skaber håb og liv
hos børn med kræft
FUNDANICA projektet er påbegyndt efter henvendelse
fra en gruppe herboende Venezuelanere.
Sankt Vincent Grupperne har for nylig
tegnet en toårig kontrakt med organisationen FUNDANICA i Venezuela, der
støtter børn med kræft.
Stiftelsen for ”Støtte til børn med
kræft i Carabobo State, Venezuela” eller
FUNDANICA er en nonprofitorganisation; den blev grundlagt i 1995 på
initiativ af Dr. Teresa Venegas, pædiatrisk
onkologlæge og indsatsen fra en gruppe
forældre til børn med kræft.
Forbedrer livskvaliten
for børn og teenagere
FUNDANICAs mission er at forbedre
livskvaliteten for børn og teenagere med

kræft, at forbedre den forventede levetid
og støtte den personlige helbredstilstand
mod sygdommen.
FUNDANICA er dedikeret til det
omfattende arbejde med at hjælpe børn
og unge, der lider af kræft. De arbejder
for at skabe bevidsthed om kræftbekæmpelsen i vores samfund for at forbedre
livskvaliteten, opnå den størst mulige vellykkede behandling og sikre reintegration
af børn og unge i samfundet og fremvise
dem som et vidnesbyrd om livet.
FUNDANICA har påtaget sig ansvaret
med målrettet engagement og betjener
i gennemsnit 250 patienter om året, for
det meste henvist fra Dr. Ángel Larralde

og Dr. Enrique Tejera Hospital. Børnene
har brug for hjælp for at gennemføre
undersøgelser og erhverve de nødvendige
lægemidler til diagnose, overvågning og
behandling.
Der forekommer mange typer af kræft
for børn. Det omfatter bl.a. leukæmi,
tumorer i centralnervesystemet, lymfekræft, svulst i øjets nethinde og svulst i
det sympatiske nervesystem.
Siden grundlæggelsen har FUNDANICA været et eksempel på kærlighed til at
fejre håb og liv hos børn og familier, der
overvinder kræft og viser, at det er muligt
at behandle sygdommen med succes.
Vanskelig situation
i Venezuela
På samme måde
værdsætter FUNDANICA samarbejdet med
værdifulde mennesker,
der har forståelse for
den vanskelige virkelighed i Venezuela, som
tillader at deltage i indsatsen for behandlinger,
studier og mulighed for
at overleve for mange
børn.
Formålet med det
projekt som Sankt Vincent Grupperne støtter,
er at garantere gennemførsel af den behandling, som onkologen
foreslår for hver patient
for FUNDANICA. Det
kan være kirurgisk eller
medicinsk behandling.
FUNDANICA
projektet er påbegyndt
efter henvendelse fra
en gruppe herboende
Venezuelanere. Vores
primære kontaktpersoner er Andres Fernandes

Quilelli og Ian Kiil. Andres oplyser, at
FUNDANICA ledes af en lærer fra hans
‘high school’ og støttes af en gruppe
frivillige, som blandt andre omfatter hans
mor.
Gruppen, der omfatter 10-15 personer
i Københavnsområdet, er indstillet på,
at de selv vil igangsætte fundraising
aktiviteter. Kontrakten er udformet, så
den giver et incitament til gruppen, om at
indsamle øremærkede midler til projektet.
Du kan støtte projektet for kræftramte
børn ved at indbetale et beløb på Reg. nr.
3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay
19379. Mærk indbetalingen:
”FUNDANICA”.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 100 kr. □ 200 kr □ 350 kr □ 500 kr .
□ Andet beløb ______________
□ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må konteres
som medlemkontingent, som trækkes i første kvartal.

____________________________________________
Projekt jeg vil støtte (kan udelades)

____________________________________________
Adresse
_____ ____________________________________
Postnr. By

□ februar
□ maj
□ august
□ november

Denne side indsendes
til Sankt Vincent
Gruppernes kasserer

_________________________________________
Navn

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

_______________________________________
Reg.nr. Kontonummer
____________________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)
____________________________________
Telefonnummer
____________________________________________
E-mail adresse
____________________________________________
Dato og underskrift

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
16.300 kr. i 2019.
Du får automatisk dit
fradrag, hvis du har givet
os dit cpr-nr.
Skat har sat en bagatelgrænse på 200 kr. for
fradraget.

Hilsen fra p. Antonio, Peru
SVG har i mange år støttet skolebespisningen i byen Marcapata, der ligger i
Perus højland. Dette projekt blev i sin tid
blev startet af den danske jesuitterpræst
Peter Tantholdt Hansen, der i mange år
virkede som præst i området.
Støtten fra SVG muliggør, at fattige
børn og unge, der går i skole i Marcapata,
får tilbudt frokost som en del af deres
skoledag. Mange af de unge kommer fra
fjerntliggende landsbyer og er flyttet til
Marcapata for at gå i skole. De bor typisk
alene på små, lejede værelser og skal
selv sørge for mad, tøjvask mv. Mange
er fejlernærede og har derfor stor gavn af
den solide og sundere kost, de får tilbudt
på skolen.
Vi har netop modtaget en hilsen fra
fader Antonio Sánchez-Guardamino,
som er kontaktperson på projektet. Han
skriver, at der i 2018 var i alt 171 elever,
der deltog i skolebespisningen.
Pater Antonio oplyser, at regeringen

har rullet et ernærings-program ud, der
både omfatter de mindste og lidt større
elever, og som altså også er nået til
Marcapata. Men han understreger, der er
uvist, om dette program fortsætter næste
år. Endvidere er kvaliteten af maden ikke
så god, så nogle elever har faktisk valgt
fortsat at benytte den skolebespisning,
som SVG støtter (ca. 60 elever).
Han fortæller videre, at de nu kun er
fem jesuitter-præster til at dække seks
store distrikter. Det betyder, at der ikke
længere er nogle af præsterne, der bor
fast i Marcapata.
De holder dog fortsat messe i byen
hver søndag og de forsøger også at
besøge flere af de mindre landsbyer
jævnligt. Han skriver også, at radiostationen Radio Pachatusan, der startede på
initiativ af Peter Tantholdt, fortsat sender
til beboerne i de mindre landsbyer og
at udsendelserne derfor også foregår på
indianersproget quechua.

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

Sankt Vincent Grupperne
med en stand på Åasebakken

Søndag den 26. maj deltog Sankt Vincents Grupperne med en stand på
den årlige Åsebakke-valfart i Nordsjælland. Vejret var ikke det bedste,
men alligevel var der en del, der besøgte vores stand. Vi fik talt med
både eksisterende og nye bidragydere, og vi fik omdelt en del af vores
nye imagefoldere.

