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Velkommen tilbage fra en 
forhåbentligt rigtig god 
sommer.

I dette nummer kan du 
læse nyt fra vores skolepro-
jekt for fattige børn i Ma-
nipur, Indien og fra vores 
projekt for forældreløse 
børn på Haiti. Der er også 
en kort omtale af en speciel 
donation til Mother&Child 
projektet, og endelig er 
der ønsker fra en del af 
vore projekter om hjælp til 
engangsprojekter.

Det går fremad med 
kontingentindbetalingen, 
men vi mangler dog stadig 
en del for at nå op på de 
300 kontingentbetalende 
medlemmer. Vi håber alle 
husker at indbetale kontin-
gent.

Nets har ændret i 
proceduren for at oprette 
betalingsaftaler. Det be-
tyder, at vi ikke mere kan 
oprette aftalen hos Nets, 
når vi modtager besked 
om, at et medlem ønsker 
at betale via betalingsser-
vice. Formularen på vores 
hjemmeside og i pjecen er 
derfor ændret.

Vi kommer gerne rundt 
og fortæller om vores ar-
bejde. Den 6. oktober skal 
vi til kirkekaffe i Nykøbing 
Falster.

I længere tid har vi haft 
problemer med kontakten 

til vort projekt i Brasilien 
og i Sydsudan, og kontrak-
terne er udløbet. Vi ud-
betaler derfor ingen støtte 
før kontakten er retableret, 
og der er underskrevet nye 
kontrakter. Øremærkede 
beløb til disse projekter vil 
derfor indtil videre blive 
fordelt mellem de øvrige 
projekter.

Vi håber på jeres fort-
satte støtte til vore projek-
ter, og ønsker alle et godt 
efterår.

Bestyrelsen

Oplag 900

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.
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Kære læsere,
Vi vil gerne sige mange tak for Sankt 
Vincent Gruppernes støtte for at holde 
vores ernæringsprojekt kørende på Nko-
konjeru Hospiatalet. På hospitalets vegne 
og vores lokale samfund værdsætter jeg 
jeres fortsat økonomiske støtte.

Vi har haft nogle aktiviteter, der fandt 
sted her i Uganda:

1. rutinemæssigt besøg i landsbyerne 
for børnevækstsovervågning/sundhed-
sundervisning

2. de kvartalsvis praktiske sessioner – 
hidtil havde vi to

3. Opdateringskursus for ernærings-
vejledere

Tidligere havde vi 15 landsbyer, men  
landsbyen Wabiduuku blev fusioneret  

med den nærliggende landsby Nkokon-
jeru Central fordi de blev samlet på én 
gang på en angivet station. Vi har pt. 14 
landsbyer i vores projekt.

Der var i alt 350 børn i 14 landsbyer, 
som har haft gavn af programmet, men 
60 børn er blevet udskrevet. Så er der 
stadig 290 børn som er knyttet til vores 
program. Der er også kommet 48 børn, 
som er nytilmeldte

Med Sankt Vincent Gruppernes 
løbende støtte vil vi fortsætte med at ser-
vicere vores lokale samfund. Vi er også 
begyndt med at lære mødrene at lave 
mad i pulverform, fordi det er nemmere 
og tidsbesparende under forberedelsen. 
Til eksempel knuste bønner, sølvfisk, 
søde kartofler og kassava som kan kon-

serveres i god tid. Vi 
håber, at hvis de tager 
ved lære af syste-
met, så vil det hjælpe 
mødrene med at for-
berede baby-måltider i 
tide uden ulemper.

Nogle fødevarer 
som sølvfisk, når den 
bliver moset, kan den 
tilsættes i maden til 
baby eller i grøden. 

Alle i landsbyerne 
er bekendt med vores 
projekt og de møder 
altid op til vores sam-
menkomster, og de har 
lært meget, hvad angår 
børns sundhed.

Sr. Harriet, Uganda

Brev / rapport fra sr. Harriet, Uganda:

Hjælper mødre i ernæring af børn



70 børn får daglig skolegang 
for kun 140 kr. eller 2 kr. pr. barn

DSSS har udfærdiget en rapport om det 
igangværerende projekt, der sørger for, 
at 70 børn får fast skolegang og bøger til 
undervisningen. DSSS er ærkebispedøm-
met Manipurs humænitære udviklingsor-
ganisation. Manipur er en af syv delstater 
i Nordøstindien.

Forældre hhv. plejeforældre er lyk-
kelige over, at de med projektets hjælp 
kan opfylde kravene til deres børns ud-
dannelse, fremgår det af årsrapporten. 

Det ligeledes med stolthed det 
fortælles, at børnene efter endt studieår, 
kan rykke op i næste klasse.

Projektkoordinatoren, Ranjana Naorim 
samt den daværende direktør for DSSS 
var på besøg på skolerne for bl.a. at 
overvære børnenes boglige præstationer. 
Børnene er godt klar, at deres skolegang 
er sponsoreret af Sankt Vincent Grup-

pnerne i Danmark. hvilket de er meget 
taknemmelige for. 

Rapporten redegør i detaljer for det 
tilsendte beløb i 2018 - ca. 45.000 kr. 
Det giver indtryk af, at der er styr på det 
donerede beløb. Derimod har der i år 
været store problemer med at få pengene 
frem. Indtil viderede er nye pengeover-
førsler stoppet, indtil der det igen glider 
'smertefrit'.

Sankt Vincent Grupperne tegnede 
kontrakt med DSSS for godt 2½ år siden. 
Kontrakbeløbet er pt. 135.000 kr. gæl-
dende for tre år. Med 70 børn og en årlig 
donation på 45.000 kr. svarer det til, at 
hvert barn kun koster to kr. om dagen at 
sende i skole.

Programmet gennemføres i seks 
landsbyer i delstatens bjergområder. I 
landsbyerne lever stammefolkningerne 



af svedjebrug, som vi gjorde 
herhjemme for 1.700 år siden.

I mange af landsbyerne er 
uddannelse kun en fjern drøm 
for børnene.

Manipur er geografisk 
halvt så stort som Danmark, 
men landet er omgivet af høje 
bjerge, der dækker 90% af 
landet. Bjergene er en del af 
Himalaya. 

 Befolkningen er på ca. 2,5 
mio. mennesker. Der er 29 
forskellige stammer.

Især kvinderne er analfa-
beter. Det forsøger, projektet 
at råde bod på, idet pigerne 
med projektet får mulighed 
for at komme i skole.

En ny kontrakt skal sidst 
på året fornyes.

Du kan støtte projektet ved 
at indbetale et bidrag på Reg. 
nr. 3667, Konto nr. 1097164 
eller MobilePay 19379. Mærk 
indbetalinger ’Manipur’.

Bryllupsdonation til 
Mother and Child 

foundation
Donation på godt 14.000 kr. til børnehjem

Christian har sammen med sin mormor besøgt 
Mother&Child projektet i Indien, og var meget begejstret 
for det arbejde der udføres.

Da Christian og Annette Hjort Jakobsen fornylig blev 
gift frabad de sig bryllupsgaver. De bad i stedet gæsterne 
om at donere et valgfrit beløb til enten børnehjemmet i 
Kerala eller Læger Uden Grænser. Det resulterede i en 
donation på kr. 14.022, som Joshy (der leder projektet) er    

  meget taknemmelig for.



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)

_________________________________________
Navn

___________________________________________
Adresse

_____     ____________________________________
Postnr.   By

____________________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)

___________________________________________
E-mail adresse

___________________________________________
Dato og underskrift

□ februar

□  maj

□ august

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

D
enne side indsendes 

til Sankt V
incent

G
ruppernes kasserer

Du kan få fradrag for gaver til Sankt Vincent Grup-
perne, 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.

Fradragsregler

Når du er tilmeldt Beta-
lingsservice, får du kort før 
din indbetaling en oversigt 
fra Nets, så du kan holde øje 
med, hvor meget der trækkes 
den pågældende måned. 
Nets trækker pengene fra din 
konto den 10. i måneden - i de 
måneder, hvor du har oplyst, 
at du ønsker at støtte Sankt 
Vincent Grupperne. Du kan til 
hver en tid stoppe indbetalin-
gen ved henvendelse til din 
bank eller til Sankt Vincent 
Grupperne.

Når vi har modtaget din 
tilmelding, sender vi en mail 
med dit medlemsnummer 
og en link til tilmelding hos 
Nets. Her skal du anføre 
dit cpr nummer, kontonum-
mer og medlemsnummer og 
godkende PBS tilmeldingen. 
Alternativt kan du tilmelde 
betalingen i din netbank. 
Her skal du bruge følgende 
information:

PBS nummer: 08398666
Deb.grp.nr. 00001

Betalingsservice



Hjælp til traumatiserede og forældreløse 
børn på Haiti

Sankt Vincent Grupperne har siden 2010 
støttet et projekt for traumatiserede og 
forældreløse børn på Haiti. I sin seneste 
årsrapport skriver Fr. Wismick bl.a.:

Nogle af de projektaktiviteter der er 
gennemført omfatter:
– Frøken Lucita Joseph, den specifikke 
leder af bespisningsprogrammet for CES-
SA, har hver dag gennemført, rekreative 
aktiviteter og hygiejneundervisning for 
børnene, før der serveres daglig frokost.
– CESSA's koordinator, den franske 
kliniske psykolog Sophie Lateltin, har 
mødtes månedligt med de sårbare og 
traumatiserede børn for at give dem indi-
viduel terapi og gruppepsykoterapi.
– Landsbyen, hvor dette projekt gennem-
føres, har været gennem mange trauma-
tiske begivenheder som: orkanen Jeanne 
i 2004, jordskælvet i 2010, orkanen Isaac 
i 2012, og mange lever i ekstrem fat-
tigdom. Forældrene 
til nogle børn (for 
de få børn, der har 
forældre), lederen af 
bespisningsprogram-
met, centrets lokale 
udvalg og nogle 
politikere havde for 
første gang fra 17. 
august til 18. august 
2018 deltaget sam-
men, i en uddannelse 
om traumer, som jeg 
personligt har ledet.

Fr. Wismick 
skriver om den støtte 
(USD 7845) vi har 
givet i 2018:

”Med dette beløb 

var vi i stand til at købe ris, bønner og 
kød for at kunne give 450 børn daglig 
frokost. En del af donationen i forbin-
delse med havearbejde-projektet blev 
brugt til at købe frø for at fortsætte med 
at dyrke afgrøder og grøntsager i haven 
til den grønne del af dette helhedspro-
gram.

Med de hastigt stigende priser på 
produkterne på markedet, og på grund 
af den igangværende økonomiske og 
politiske krise i Haiti fra august 2018 til 
december 2018, blev vi tvunget til kun 
at give frokost til børnene fra mandag til 
torsdag i stedet for fra mandag til fredag 
som oprindeligt planlagt.”

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalinger ’CESSA’.

Fr. Wismick på besøg i en klasse.



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

Mange behov for hjælp til vore projekter

Bestyrelsen har besluttet, at vi i efter-
året vil køre en speciel kampagne for et 
engangsprojekt.

Vi har derfor spurgt de ansvarlige for 
vore projekter, om de har nogen specielle 
behov, som de ønsker hjælp til.
Det har de i høj grad! Vi har allerede 
modtaget en række forslag:
- Vore tre projekter i Vietnam søger om 
hjælp til henholdsvis skolegang for 13 
forældreløse børn, indkøb af høreappa-
rater til tre børn, genopbygning af apotek 
der blev ødelagt under tyfon.
- Vores projekt for forældeløse børn på 
Haiti søger om hjælp til sundhedsydelser 
til børn og gravide kvinder. 
- Vores projekt i Sydafrika har flere 
behov, men de har høj prioritet på til-
skud til at betale for vand (hvor de er 4 
måneder bagud).
- Ungarn vil gerne have hjælp til udskift-
ning af 17 computere, som de bruger til 
uddannelse af fattige unge.
- Vores nye projekt i Venezuela søger om 
midler til at behandle en 11-årig dreng 
med knoglemarvskræft.
- Projektet i Kenya har også flere ønsker, 

herunder indkøb af arbejdsvogne til fem 
unge.

Hvor ville vi gerne kunne hjælpe med 
at dække flere af disse behov. I første 
omgang vil vi vælge et enkelt ud til vores 
kampagne. 

Vi håber, I alle vil give et ekstra bi-
drag, når kampagnen går i gang.


