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Nyt fra bestyrelsen
Så nærmer vi os igen juletiden og årets afslutning.
Det betyder, at vi skal have
overført årets sidste støtte
til alle vore projekter. Da vi
også har besluttet at støtte
flere engangsprojekter,
bliver det samlet set til et
større beløb. Heldigvis har
vi netop fået tilsagn om
støtte fra flere fonde.
Vores kampagne om
støttemidler til handicappede med indstik i Katolsk Orientering og omtale
på vores facebookprofil har
givet en del indbetalinger.
Det vil vi gerne takke for.
Der er stadig mulighed for
at støtte kampagnen, så vi
kan nå op på de 25.700 kr.
som der er behov for.
I dette nummer kan
du læse nyt fra vores
projekt for gadebørn i
Kenya, information om
projektet i Sydafrika for
handicappede, omtale af
engangsstøtten til vores
projekt for handicappede
børn i Hue city, Vietnam og
en orientering om de engangsprojekter, vi har valgt
at støtte ekstraordinært.
Vi glæder os over, at en
del menigheder nu jævnligt
støtter os, og håber andre
menigheder vil følge efter.

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

Vi siger tak for de
mange små som store
bidrag, vi har modtaget
i løbet af året. Vi håber
på, at vore bidragydere
vil betænke Sankt Vincent Grupperne 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. 3667
Konto 1097164

CHILD projekt
for gadebørn i Nairobi
Sankt Vincent Grupperne har siden 2016
støtter CHILD projektet for gadebørn i
Nairobi, Kenya.
CHILD’s mission er at rehabilitere
gadebørn i samarbejde med deres forældre / værge og myndighederne. Dette
gøres ved at tage dem til centeret, gøre
dem stoffri, brødføde dem, opdrage dem,
tage sig af deres helbredsproblemer og
give dem forskellige kurser for at få
kompetencer. CHILD arbejder også for at
forhindre andre børn i at ende på gaden.
Der er mange udfordringer i forbindelse arbejdet med gadebørnene. Holidah,
der leder projektet, har sendt os denne
’case story’.
”Eugene wamalwa er 10 år gammel fra
Bungoma amt i den vestlige del af landet.
Han kom til Nairobi tidligt i år med
selskab med sin bedstefar, mor og deres

lille barn. Senere tog bedstefaren tilbage
til landdistrikterne og forlod de andre i
Nairobi. Moderen sikrede sig et job på et
hotel og begyndte at tjene penge. En dag
tog hun hjemmefra og låste huset. Hun
fortalte drengen, at hun ville være tilbage
om aftenen som normalt, men hun kom
aldrig tilbage. Drengen havde ikke anden
mulighed end at bo på gaden. Han sov
udenfor en butik i cirka to uger og var
allerede begyndt at sniffe lim.
Vi mødte ham under vores feltarbejde, og han fortalte os sin historie. Vi
besluttede at gå med ham til det sted han
havde boet med sine forældre. Vi mødte
naboerne, der fortalte os, at moderen
var kommet tilbage en nat for herefter at
rejse. Hun havde sagt, at drengen skulle
klare sig selv, og de har aldrig hørt fra
hende senere.
Vi bad om nogen kunne tage sig af
drengen, men ingen var villige til det.
Vi tog drengen med os til centret og
indkaldte til et forældremøde, hvor en
familie tilbød at tage sig af drengen midlertidigt indtil der findes en løsning.
Drengen er stoppet med at sniffe lim,
men han ser forvirret og frustreret ud,
men alt skal nok blive godt i Jesus navn.
Drengen er sund, men har aldrig gået i
skole, og kan hverken læse eller skrive.
Vi har taget os af ham i en periode, og vi
leder stadig efter en vej frem.”
Du kan støtte projektet ved at indbetale
et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr.
1097164 eller MobilePay 19379. Mærk
indbetalingen ’CHILD’

Sankt Vincent Grupperne
støtter vigtige engangsprojekter
Flere gode projektansøgninger i år
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i de
senere år givet løbende støtte til 17 projekter. Det drejer sig først og fremmest
om driftsomkostninger til skolegang eller
anden uddannelse for mindrebemidlede.
Vores aftale om støtte gør det muligt for
modtagerne, at planlægge et længerevarende forløb.
Indimellem har vores projekter behov
for støtte til engangsprojekter. I forbindelse med SVG’s kampagne med indstik
i Katolsk Orientering har vi spurgt en
del af vore kontaktpersoner om sådanne
behov. Der kom mange gode forslag.
Vores projekt for handicappede børn i
Hue City, Vietnam ønskede hjælp til ind-

køb af hjælpemidler bl.a. høreapparater.
Dette projekt blev udvalgt til kampagnen
i Katolsk Orientering.
Men der kom flere andre forslag, som
er værd at støtte.
– Franciskanerne udfører et karitativt
missionsarbejde blandt de fattige minoritetsgrupper i Khanh Vinh distriktet i
Vietnam, hvor der gives medicin og gratis
behandling samt støtte til fattige studerende. Efter tyfonen i 2018 blev taget på
deres apotek, der også bruges til konsultationer, ødelagt, og de søger derfor hjælp
til genopbygning af apoteket. Budgettet
er på 5.500 USD hvoraf de søger SVG
om de 3000 USD.

– I Ungarn støtter vi mad og skolematerialer til fattige sigøjnerbørn i et
dagcenter, der drives af Norbertiner
søstrene. Søstrene sørger også for IT
uddannelse af 50-60 elever i high school.
De har 17 computere, der er mere end ti
år gamle og ønsker hjælp til indkøb af
nye. Budgettet er på 7000 EUR.
– Vores skoleprojekt i Uganda har et
ønske om at hjælpe nogle af de fattige
familier med indkøb af grise og foder, så
de kan blive mere selvhjulpne. Budgettet
er på 4500 USD.
– I Kenya støtter vi et projekt for
hjælp til gadebørn. De vil gerne have
støtte til en oplysningskampagne for
kræft. Formålet er at skabe opmærksomhed, så man i tide kan henvise til screening hos de organisationer, der gør det
gratis, og henvise de syge til kræftfonden
og hospitaler i Kenya. Budgetter er på
26.300 kr.
Alle disse gode engangsprojekter summer sig op til kr. 167.400.
Bestyrelsen vil nødig skuffe de for-

ventninger projekterne har, og har derfor
besluttet, at vi vil støtte så mange som
muligt af projekterne.
Vi synes, det er en god julegaveidé, og
håber, at I vil hjælpe med finansiering af
disse projekter ved at indbetale et bidrag
på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller
MobilePay 19379.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

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

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.

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

□ februar
□ maj
□ august
□ november

Denne side indsendes
til Sankt Vincent
Gruppernes kasserer

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

Betalingsservice
Når du er tilmeldt Betalingsservice, 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 indbetalingen 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, kontonummer 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

Langvarig hjælp
til handicappede i Sydafrika
I mere end 15 år har Sankt Vincent Grupperne støttet et rehabiliteringscenter i
Sydafrika, der drives af ”Søstrenes af det
Dyrebare Blod”. Aftalen med rehabiliteringscenteret blev indgået, da søstrene på
Nordvanggård havde forbindelse til nogle
medsøstre.
I pjece 165 fra efterår 2005 kan man
læse, at der i forbindelse med Sr. Mamertis’ og pastor Muisers’ fødselsdage blev
samlet ind til en gave, der skulle gå til
”Søstrenes af det Dyrebare Blod”’s hjem
(Ikhwezi Lokusa) for handicappede børn
og unge i Transkei, Sydafrika. Det blev
til et ganske stort beløb, som Sankt Vincent Grupperne kunne sende af sted til
Sydafrika, og efter aftale med ”fødselsdagsbørnene” blev en del af beløbet brugt
på en mindeværdig udflugt for hjemmets
beboere til en nationalpark i området.

kan de handicappede lære et håndværk,
så de senere kan ernære sig selv. Der
er professionelle instruktører, og de
gennemgår en eksamen med eksterne
censorer.

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 et optimalt
fysisk, mentalt og socialt funktionsniveau
gennem færdighedstræning inden for 4
områder: læderarbejde, syning, kunst og
kunsthåndværk og
keramik. Det hjælper
dem også til at finde
job på det åbne arbejdsmarked.
Værkstederne
På værkstederne

Du kan hjælpe
Du kan støtte projektet ved at indbetale
et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr.
1097164 eller MobilePay 19379. Mærk
indbetalingen ’Sydafrika’.

Støttede aktiviteter
SVG har i en årrække støttet driften af de
fire værksteder. Det drejer sig om indkøb
af maskiner, værktøj og materialer og om
instruktørlønninger.
Vi har også givet støtte til specielle
behov. F.eks. gav vi 2015 støtte til indkøb af startpakker, som kunne være en
symaskine til dem, der skulle nedsætte
sig som skrædder eller keramikværktøj
& drejeskiver til dem, der skulle arbejde
som pottemagere. I 2017 hjalp vi med
penge til energibesparende foranstaltninger.

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

Årets juleprojekt hjælper
handicappede børn i Vietnam
I plejen og udviklingen af børn har
søstrene The Lovers of Holy Cross of
Ba Ria, Vietnam brug for to høreapparater til døvstumme børn. I 2018
købte de tre enheder til tre børn.
For at hjælpe lammede børn med
at komme sig mere effektivt, er det
nødvendigt også at have en termostat
til at regulere kropstemperaturen
og cirkulere blod til hjernen også til
hjælp i fysioterapien.
Prisen i Vietnam for et medium
høreapparat er 8.700 DKR) og 17.000
DKR) til termostat og blodcirkulation.

Hjemmet for handicappede i Son Binh
blev oprettet i 2005. Der er i øjeblikket syv søstre, der tilhører The Lovers
of Holy Cross of Ba Ria”. De tager sig af
40 børn og unge med forskellige typer
handicap: døve, stumme, underudviklede, hyperaktive, autistiske og spastisk
lammede.

Vi håber på, at du/I vil hjælpe disse
handicappede børn til en bedre tilværelse. De ønskede indkøb kan ikke dækkes af det kontraktmæssige beløb SVG i
forvejen donerer kvartalsvis til søstrene.
Det ønskede beløb på ca. 26.000 kr. er et
beløb, vi beder læserne om at bidrage til.
”Du kan støtte indkøb af hjælpemidler ved at indbetale et bidrag på Reg. nr.
3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay
19379.” Mærk indbetalingen ”Kampagne”.

