Forår 2021
60. årgang nr. 227

Oplag 900
Pjecen udgives fire
gange om året og sendes
gratis til alle der ønsker
at modtage den.
Sankt Vincent
Gruppernes formål:
At støtte humanitært
hjælpearbejde til fordel
for fattige, primært i
udviklingslande
Bestyrelsen
Poul Skallerup
(Formand)
Sortemosen 60
3450 Allerød
Tlf 42 32 37 68

poul@vincentgrupperne.dk

Stig Gelslev
(Kasserer)
Vejgårdsvænget 25
3520 Farum

stig@vincentgrupperne.dk

Melissa Loldrup
Sr. Hildegard Doods
Bo Johansson
Per Skallerup
Knud Kluge (redaktør)
Suppleanter:
Mette Gade
Flemming Kurdahl
CVR-nummer
29669287
Mere information på:
www.vincentgrupperne.dk
www.facebook.com/
SanktVincentGrupperne

Nyt fra bestyrelsen

2020 blev et rigtig godt år
for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte
næsten 1 million kroner
til vore projekter. 2020
blev også glædelig med en
tilgang af 35 nye tilmeldte
medlemmer. Ved årets
udgang var der så mange
penge i kassen, at vi kunne
udbetale en ekstra julegave
til projekterne. En stor tak
til alle, der har bidraget
med store og små bidrag.
Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side
4 og 5.
I dette nummer kan du
læse nyt fra vores ernæringsprojekt i Uganda og vores
projekt i Sydsudan. Der er
også kort information om
vores generalforsamling,
der pga. covid-19 er udskudt til den 19. juni.
Bestyrelsens årlige heldagsmøde blev i år erstattet
af et 2-timers Skype møde.
Vi glædede os over den
positive udvikling i bidrag,
men diskuterede også den
stigende arbejdsbyrde, der
er forbundet med foreningens drift, blandt andet i
forbindelse med bogføring
og projektadministration.
Der er behov for yngre
kræfter i bestyrelsen, og
også gerne frivillige hjælpere, som kan give en hånd
med. Kontakt os gerne, hvis
du vil give en hånd med.
Pave Frans fremhæver
i sit fastebudskab de tre
klassiske fastetidsremedier

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

– faste, bøn og almisse.
Lad os her i fastetiden
give næstekærligheden et
konkret udtryk ved en almisse til et af vore projekter.
På grund af covid-19 har
2020 har været en udfordring for mange af vore
projekter, og desværre vil
der gå lang tid inden forholdene i disse lande bliver
forbedret. Der vil derfor
også være stor behov for
hjælp i 2021.
Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen

Mobile Pay
19379
Bankkonto
Reg. nr. 3667
Konto 1097164

Nyt fra ernæringsprojektet
for børn i Uganda
Sr. Harriet Musoke, som leder vores
ernæringsprojekt for børn under 5 år i
Uganda, har sendt denne rapport:
”Nkokonjeru Hospital Ernæringsprojektrapport for 2020"
På vegne af hospitalets ledelse og samfundet takker vi Sankt Vincent Grupperne
og alle, der bidrager til bæredygtigheden
af ernæringsprojektet i St. Francis Hospital Nkokonjeru for det gode samarbejde.
Jeg må først og fremmest takke Sankt
Vincent Grupperne for éngangsstøtten på
ca. 1.837 USD for køb af 270 myggenet
i september 2020, og disse nyanskaffede
myggenet vil beskytte vores børn mod
malaria.
Vi beder om Guds velsignelse over
dig, og vi takker dig fordi du aldrig
holder op med at hjælpe os, hvor der
måtte være behov.

De bedste hilsner fra os alle.”
Sankt Vincent Grupperne har modtaget en ny ansøgning for projektet fra Sr.
Harriet, hvorpå hun anmoder om et beløb
der dækker 3 kalenderår med start den 1.
januar 2021 og en slutdato den 31. december 2023. Her er der tale om et beløb
på ca. DKK 25.861,00 per år, hvilket vil
dækker de faste udgifter til ernæringsprojektet.
Yderligere skrev Sr. Harriet, at de har
planen om at starte et nyt projekt for en
grisefarm, der sigter mod at øge selvforsynende ved at give en gris til hver
deltager som start.
Sr. Harriet anmoder også om ekstra
støtte der svarer til ca. DKK 4.574,00 til
indkøb af varer som paraplyer, gummistøvler, forklæder og diverse udstyr.

Regnskab for 2020

Et rigtigt godt år
2020 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi kunne udbetale
kr. 990.177 til vore projekter. Vi fik
indsamlet 1.257.326 kroner heraf 74.974
kr. til markedsføring og administration.
Det flotte resultat skyldes først og
fremmest jeres bidrag, men også bidrag
fra fonde, menigheder, ordenshuse og
Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til
vore driftsomkostninger).

I 2020 har vi modtaget bidrag for over
400 bidragsydere. Antallet af PBS indbetalinger er også støt stigende og beløber
sig nu til knap 200.000 kr. årligt.
Tusind tak for jeres bidrag!
På siden overfor bringer vi nøgletallene
for indtægter og udgifter de sidste syv år.
Regnskabet er afleveret til revisoren.

Økonomiske nøgletal

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

trækkes fra mit første bidrag. Det årlige kontingent er 50 kr.

____________________________________________
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 17.000 kr. i 2021.
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 betalingen af medlemkontingent 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

Arbejdet fortsætter med
gåpåmod i Sydsudan
Covid-19 nedlukningen bruges til at
udbedre og forbedre skolen, klasse
lokalerne, dørtrin, gulve og vægge der
istandsættes, pudses og males på Nyamlell skole i Sydsudan.
På Nyamlell skolens område stod en
bygning med ni værelser, der tidligere
blev brugt til beboelse af søstrene,
efterladt og ubrugt. Med Sankt Vincent
Grupperne hjælp bliver der nu udført
vedligeholdelses og lednings arbejde, så
bygningens ni værelser i fremtiden kan
bruges til administration, konference og
mødelokaler.
Sankt Vincent Grupperne har hjulpet
elever, der kommer fra familier uden el,
der skal op til eksamen med hjælp til at
købe en lille solcellelampe, så de kan
fortsætte deres studier. Disse små solcellelamper koster 4 $, ca. 25 kr., stykket
og indkøbes i Uganda. S3 Solar LED
Lantern | d.light
I år (2021) blev Nyamlell skole udvalgt som eksamensskole i skolens lokalområde, til de nationale afgangsprøver. I
den forbindelse valgte Nyamlell skole at
indkøbe 30 nye skriveborde og bænke
sæt, til 50 $ (ca. 315 kr.) pr. sæt med
plads til yderligere 60 elever, ud over
de 32 sæt med plads til 64 elever skolen

allerede havde, for at gøre eksamens og
undervisningsmiljøet befordrende for de
studerende der skulle til eksamen.
I forbindelse med de nationale afgangsprøver skal eleverne medbringe et
farvefoto till 700 ssp der vedhæftes deres
identitetskort, for at få lov til at gå til afgangsprøve. Da der ikke var faciliteter til
at lave farvefoto i Nyamlell, har Nyamlell
skole besluttet at indkøbe en farveprinter
der kan lave farvebillederne for eleverne
for 700 ssp. (ssp = sydsudanesiske pund).
En rigtig glædelig nyhed er at den
katolske ”Mary Help college of Nursingand Midwifery” skole i Wau har tilbud
at sponsorere alle udgifter (indkvartering, studieafgifter og mad) for en treårig
sygepleje- og jordemoder uddannelse
for to piger fra Nyamlell skole. Pigerne
udvælges ud fra deres karakterer i fagene,
fysik, kemi og biologi samt ”kristen
religiøs uddannelse” (CRE).
For at forhindre hjemsendte elever om
at strejfe omkring og lave unoder, arrangerer Nyamlell skole
sidst på eftermiddagen og først på
aftenen fodbold mm. ved skolen for de
hjemsendte elever.
Med Sankt Vincent Grupperne hjælp
har det været muligt at styrke Nyamlell
skolens laboratorie faciliteter,
tre laboratorierum blevet renoveret, ved at lægge gulve og
pudse vægge, efterfølgende
er det nyindkøbte fysik,
biologi og kemi udstyr, indkøbt
i Kenya, blevet installeret så de
tre nyreno- verede laboratorier
er klar til at skolen åbner igen i
april, hvis alt går vel.

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

Indkaldelse
til generalforsamling
Da det endnu er uvist hvornår forsamlingsforbuddet hæves, har vi besluttet
at udskyde årets generalforsamling til
lørdag den 19. juni. Hvis det ikke er

muligt at gennemføre fysisk, vil det blive
afholdt som et skype møde. Indkaldelse
og dagsorden vil blive udsendt på mail.

Kort nyt om projekterne
Vi har indgået nye 3-årige kontrakter
med Mother&Child Foundation (Indien
I) og vores projekt for handicappede i
Sydafrika, og er ved at indgå ny kontrakt
med vores ernæringsprojekt for børn i

Uganda.
Vi venter på nye projektansøgninger
fra Haiti (ældrepleje) og Vietnam I (hjælp
til handicappede børn).

