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I dette nummer kan du 
læse om vores projekt for 
kræftramte børn i Venezu-
ela, vores ekstraordinære 
COVID-19 støtte til vort 
skoleprojekt i Uganda, og 
vort projekt for gadebørn i 
Kenya og endelig nyheder 
fra skolebespisning i Peru.

COVID-19 giver stadig 
udfordringer for mange 
af vore projekter. Vi har 
som beskrevet i artiklerne 
allerede givet støtte til 
Uganda og Kenya, men har 
på vores seneste besty-
relsesmøde besluttet, at 
også de resterende pro-
jekter skal have en ekstra 
håndsrækning.

Vi takker for jeres støtte 
de første otte måneder, og 
kan oplyse, at der pr. 31. 
august var indsamlet kr. 
685.378. Det er et rigtig 
godt resultat. Mange tak 
for det.

Det er med glæde vi kan 
oplyse, at vi nu fået gen-
oprettet kontakten til vores 
projekt i Sydsudan. Vi har 
netop indgået en ny 3-årig 
kontrakt om en støtte på 
50.000 kr. pr. år til skole-
gang for mindrebemidlede 
børn og unge. Da Athanese, 
der har været kontaktper-
son på vores skolepro-
jekt i Congo, har været 
sygemeldt i en længere 
periode, er der udpeget en 
ny kontaktperson, og vi 

afventer nu en ny projek-
tansøgning.

Som omtalt i pjecen 
afholdes vores årsmøde 
lørdag den 19. september 
kl. 14. Alle er velkomne og 
medlemmer, der har betalt 
kontingent, har stemmeret.

Vi kan oplyse, at vi har 
modtaget kontingentind-
betaling fra ca. 300 af vore 
medlemmer. 

Vi håber på jeres fort-
satte støtte til vore projek-
ter, og ønsker alle et godt 
efterår.
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Organisationen til hjælp til børn med 
kræft fra Carabobo (forkortet Fundanica) 
er en velgørende organisation, der blev 
oprettet i byen Valencia i Venezuela i 
1995. Fundanica blev dannet på initiativ 
af lægen Teresa Venegas med speciale i 
kræftsygdomme hos børn og en gruppe 
forældre til børn med kræft. Siden sin 
oprettelse har Fundanica arbejdet mål-
rettet for at forbedre livskvaliteten hos 
børn og unge med kræft. 

Målgruppen kommer primært fra 
Carabobo-regionen i den centrale del af 
Venezuela. Fundanicas primære formål 
er at tilbyde målgruppen diagnostiske 
undersøgelser og økonomisk støtte til 
at kunne betale for behandling (f.ex. 
kemoterapi eller stråleterapi).

Fundanica har gennem tiden hvert år 
hjulpet ca. 250 børn og unge fra familier 
med knappe resourcer. De seneste par år 
er dette antal faldet betragteligt af flere 
forskellige grunde, bl.a. fordi udgifterne 
til kræftbehandling er steget, fordi den 
økonomiske situation i Venezuela er 
meget dårlig, og fordi mange familier er 
rejst væk for at søge lykken andre steder. 
I skrivende stund støtter Fundanica 44 
børn og unge. 

Fundanica samler penge ind ved salg 
af en kalender, der produceres hvert år. 
Herudover får organisationen midler fra 
private donorer og private virksomheder 
og nu altså også Sankt Vincent Grup-
perne. Som nævnt stiger udgifterne til 
kræftbehandling desværre løbende, hvor-
for bidrag fra udlandet er særlig vigtige. 

Fundanica arbejder derfor målrettet mod 
at skaffe udenlandske donorer for at 
kunne hjælpe flere børn.

Corona-pandemien har presset den 
venezuelanske økonomi hårdt. Fundanica 
har modtaget færre donationer fra sine 
støtter og har derfor måttet neddrosle 
sine aktiviteter. Dette har igen betydet, 
at nogle børn ikke har kunnet modtage 
kræft-behandling og derfor ikke kunne 
reddes. 

I 2020 har Fundanica ydet støtte til 
kræftbehandling af 66 børn; af disse 
kunne 13 ikke reddes. Disse triste tal 
afspejler situationens alvor og nødven-
digheden af at indsamle midler, der kan 
dække udgifter til diagnostiske under-
søgelser (f.ex. biopsier, skanninger og 
laboratorieundersøgelser) og behandling.

I løbet af de 25 år Fundanica har eksi-
steret, har organisationen vundet en sær-
lig plads i venezuelanernes hjerter pga de 
mange børn, der har modtaget behandling 
og er blevet kureret.

I 25 år har Fundanica 
repræsenteret håbet og livet



I starten af juli måned udbetalte SVG en 
engangsstøtte til projektet i Uganda
for at afbøde virkningerne af covid-19, 
og vi har modtaget denne rapport.

Uganda er ikke blevet skånet for 
de vanskeligheder, der er forårsaget af 
virkningen af Covid-19. Siden den 21. 
marts 2020, da regeringen indførte en 
komplet nedlukning på grund af kon-
sekvenserne af Covid-19, har mange 
familier, især enker og andre sårbare 
familier, haft vanskelige økonomiske 
tider, da markeder, butikker og andre 
virksomheder pludselig blev lukket for at 
minimere spredningen af virussen.

Indtil i dag (ultimo juli) har Uganda 
registreret 1.147 tilfælde af positive pati-
enter med 2 dødsfald officielt registreret 
af sundhedsministeriet. Hver dag er der 

mellem 7 og 15 nye sager. Selvom de 
fleste virksomheder har fået lov til at 
fortsætte, er folk ikke opmærksomme på 
instruktionerne fra sundhedsministeriet. 
Den gode nyhed er, at over 980 patienter 
er kommet sig.

Men for de almindelige mennesker, 
der er vant til at få indkomst gennem 
selvforsynende landbrug eller daglige 
lønmodtagere, og som lever for under en 
dollar om dagen, er livet blevet så hårdt. 
Regeringen forsøgte at distribuere mad 
til byboere i Kampala, men ikke alle 
modtog madrationerne, da antallet af ra-
tioner ikke var tilstrækkelig til at dække 
behovet.

Da vi sendte vores råb om hjælp til 
Maria-Leonore, og til Poul Skallerup 
(Sankt Vincent Grupperne) var vi meget 

Støtte til enker og udsatte familier 
på grund af Covid-19



glade for at modtage en donation på US 
1.205 for at lette madbehovet især for 
enkerne og de mest sårbare familier i 
Soroti, Kapelebyong og Ngora-distrikter 
i Teso-regionen, Uganda.

Jeg rejste personligt og besøgte de 
ovennævnte landsbyer sammen med 
min kone Frances og påbegyndte en fire 
dages distribution af madvarer. Med 
disse penge har over 40 familier, der 
huser cirka 250 mennesker, haft gavn af 
donation af madvarer som majsmel, ris, 
bønner, sæbe og salt. Som allerede ud-
trykt var folk meget glade for at få mad 
og blive fri for sult.

Vi vil gerne takke fru Maria-Leonore, 
hr. Poul Skallerup og hele Sankt Vincent 
Grupperne i Danmark for deres fortsatte 
støtte til vores behov i Uganda.

Modtagerne bad os inderligt om at 
formidle deres dybeste taknemmelighed 
til de ovennævnte personer for at komme 
dem til undsætning og de ønsker dem 
lykke og beder om Guds nåde i deres liv 
i mange år fremover.

Lidelsen er ægte især for ældre og 
børn. De fleste familier spiser et måltid 
om dagen i mangel på mad. Det er vores 
håb, at Gud vil sikre en god regn, så de 
plantede afgrøder vil være klar i august 
og lindre folks lidelse snart.

Vi er taknemmelige for den ære, vi har 
fået for at tjene de trængende.

Må Gud velsigne jer alle
Joseph og Frances Aonu.
Du kan støtte projektet ved at ind-

betale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 

Vores projekt for gadebørn i Kangemis 
slum i Kenya har længe haft meget små og 
dårlige lokaler. Holidah, der leder projek-
tet, har længe været på udkig efter andre 
lokaler, men det har været svært at finde 
noget egnet, og prisen har været for høj. 

Da corona epidemien brød ud, var der 
ikke mulighed for at anvende lokalerne på 
grund af smittefaren.

Det er lykkedes for Holidah at finde 
nogle lokaler der er betydeligt bedre, og en 
privat donor har tilbudt at betale husleje-
forhøjelsen i en periode på tre år.

Vi har derfor indgået en kontrakt med 
projektet om støtte til huslejeforhøjelsen 
og indkøbe af 25 borde og stole til de nye 
lokaler. Det beløber sig i alt til kr. 38.000. 
Den 1. august blev de nye lokaler taget i 
brug.

Kenya har været hårdt ramt af covid-19. 
Mange af familierne til de børn der kom-

mer i værestedet, har haft det meget svært 
rent økonomisk. Mændene arbejder ofte 
som daglejere, og der har ikke været noget 
arbejde at få. Mange familier sulter, og ind-
til nu har regeringen har ikke gjort noget 
for at hjælpe. 

Holidah har derfor spurgt, om vi kunne 
hjælpe nogle af disse familier. Hun har 
også bedt om hjælp til indkøb af en printer. 
Da skolerne er lukket, har regeringen 
introduceret online-læring, hvor eleverne 
får materiale fra hjemmesiden og skal 
udskrive det. Værestedet har en bærbar 
computer, men ingen printer.

Vi har givet en støtte på kr. 19.600 til 
indkøb af printer og hjælp til de nødstedte 
familier.

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 
1097164 eller MobilePay 19379. Mærk 
indbetalingen ’CHILD’

Forbedrede forhold 
for gadebørnsprojekt i Kenya



Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 100 kr. □ 200 kr □ 350 kr  □ 500 kr  .

□ Andet beløb ______________

□ Jeg bekræfter, at betalingen af medlemkontingent må 
trækkes fra mit første bidrag. Det årlige kontingent forventes 
at blive forhøjet til kr. 100 fra 2021

____________________________________________
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

□ november

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 16.600 kr. i 2020. 
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



Covid 19 er også nået til Peru
Vi har modtaget nedenstående hilsen fra p. 
Antonio, der er bosiddende i den lille by 
Ocongate i højlandet i Peru. Dele af brevet 
blev bragt i sidste nummer:

Vi har været i karantæne siden d. 16. marts. 
Karantænen gælder indtil videre til d. 11. maj 
(den er netop blevet forlænget til d. 30. juni, 
red). Her i Ocongate har vi det på mange 
måder bedre end mange andre steder i landet. 
De har det sværest i hovedstaden Lima, i de 
andre store byer og i den nordlige del af Peru, 
især i Iquitos, der ligger ved Amazonas-floden 
omgivet af regnskov til alle sider.
I Lima har de fattige det rigtig, rigtig svært. 
Mange overlever normalt fra dag til dag på 
løst arbejde, men med Covid-19 har der ikke 
været noget arbejde at få, og de risikerer nu at 
dø af sult. Derfor er der mange, der forlader 
byen for at rejse tilbage til deres hjemegn ude 
på landet i håbet om, at de kan finde noget at 
spise der. Selvom det er risikabelt, er de så 
fortvivlede, at de begiver de sig ud på lange 
ture til fods, ofte flere hundrede kilometer, og 
det er både børn og voksne.

Vores regering og regionsråd forsøger at 
kontrollere denne masseudvandring for at 
undgå, at folk tager corona-viruset med ud i 
landet. Derfor bliver de testet på forskellige 

opsamlingssteder i de store byer. Dem, der 
tester postitive bliver ført til særlige steder, 
hvor de bliver sat i karantæne eller indlagt på 
hospitalet, hvis nødvendigt; dem, der tester 
negativ bliver kørt i bus til deres hjemegne; 
når de når frem, skal også denne gruppe først 
i karantæne.
Regeringen har også organiseret såkaldte 
humanitær-fly, der flyver indianere hjem til 
deres hjemstavn; det er de mest sårbare, der 
har førsteprioritet, dvs. syge, gamle og fami-
lier med børn. Desværre kan man slet ikke 
følge med behovet, for der er tusindvis, der 
ønsker at komme ud af Lima og de andre store 
byer. Som det så ofte sker, er det dem, der har 
mindst, der lider mest. Det kan vi se hver dag 
i nyhederne på TV.

I Marcapata og Ocongate sogne er skolebe-
spisningen lukket, fordi skoler og gymnasier 
er lukkede. Vi planlægger så småt at starte 
aktiviteterne i slutningen af maj for at kunne 
give mad til de gamle, der bor alene, og til 
de mest fattige familier fra begge byer. Det 
er en virkelig svær situation for dem, og vi 
er nødt til at fortsætte med at hjælpe dem. 
Vi er opmærksomme på, det ikke kun skal 
være maduddeling men at de også skal lære 
at organisere sig og være solidariske, så man 
bidrager med de produkter, man kan.



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

Årsdmøde i Herlev 19. september
Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj 
blev aflyst på grund af corona-epidemien. 
Det afholdes i stedet lørdag den 19. 
september kl. 14.00 i menighedssalen ved 
kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Fremlæggelse af årsregn   
    skab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent  
    efter indstilling af bestyr     
    elsen 
5. Indkomne forslag 
6. Orientering om planlagte  

    aktiviteter 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen                                                                                                                   
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen     
    for 1 år 
9. Valg af revisor
10.Eventuelt 

Sankt Vincent Gruppernes højeste myn-
dighed er årsmødet. Alle medlemmer og 
bidragydere er velkommen til at deltage. 
I henhold til de nye vedtægter, er alle 
medlemmer, der har betalt kontingent 
inden årsmødet, stemmeberettiget.

På årsmødet i 2019 blev Poul Skal-
lerup, Knud Kluge og Per Skallerup 
valgt for en periode af 2 år. På valg 
her i 2020 er: Kasseren (Stig Gelslev), 
Melissa Loldrup og Bo Johansson. Sup-
pleant Mette Gade er på valg; Suppleant 
Birgitte le Févre ønsker ikke at fortsætte 
som suppleant og er derfor ikke på valg. 

Kontingentet på 50 kr., der blev ved-
taget sidste år, gælder for 2020. Kontin-
gent for 2021 skal vedtages. På grund af 
stigende omkostninger foreslår bestyr-
elsen en kontingentforhøjelse til 100 kr.

Tilmelding til årsmødet skal ske til 
stig@vincentgrupperne.dk


