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Først en status på økono-
mien.  Indsamlingen i de 
først fem måneder er gået 
rigtig godt, og vi har pr. 
31. maj modtaget tæt på kr. 
400.000. Det er et meget 
fint resultat. Tak for jeres 
bidrag.

Atter i år er årsmødet 
blevet udsat på grund af 
corona krisen og bliver nu 
afholdt lørdag den 19. juni.

I dette nummer kan du 
læse uddrag af en årsrap-
port fra vores skoleprojekt 
i Uganda, mail fra Mother 
& Child Foundation i In-
dien og en hilsen fra Fader 
Antonio, der beskriver 
hvordan corona-epidemien 
påvirker livet i Peru. Der er 
også en artikel om, hvordan 
nogle af vore projekter har 
anvendt den ekstraordinære 
covid-19 støtte, som vi har 
udbetalt.

Corona krisen, som nu 
er ved at komme under 
kontrol her i landet, giver 
stadig store udfordringer 
for vore projekter. Jeg 
modtog for få dage siden 
denne hilsen fra Fr. Wis-
mick, Haiti. 

”I Haiti oplever vi, hvor 
hurtigt ting kan ændre 
sig. Efter mere end et år 
med rapportering om få 
tilfælde står Haiti fak-
tisk over for en dødelig 
bølge af infektioner efter 
at have opdaget to meget 
smitsomme varianter af 

virussen - én af dem fra 
Brasilien. Uden adgang 
til COVID-19-vacciner er 
der ved at være panik, da 
hospitalsindlæggelser er 
steget, iltprisen er steget i 
skyerne, og virussen har 
dræbt flere bemærkelses-
værdige personligheder. 
Men tak Gud, indtil videre 
er vores børn og personalet 
i vores center stadig varme 
og sikre. Hold dem i dine 
tanker”.

I ønskes alle en god som-
mer.
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Sankt Vincent grupperne modtog i 
oktober en donation på 80.000 kr. fra 
Georg og Frida Hviids Fond til projekter 
omhandlende covid-19. I alt 15 projekter 
fik hver ca. 5.000 US Dollars til at bruge 
hertil.     

Sankt Vincent Grupperne udbetalte 
derfor i oktober 2020 denne ekstra-
ordinære støtte på ca. 5000 kr. til vore 
projekter, som hjælp til at dække ekstra 
omkostninger i forbindelse med Co-
vid-19. 

Nedenfor bringer vi en række eksem-
pler fra nogle af vore samarbejdspartnere:

Haiti 2 – CESSA
Projekt for forældreløse børn
Donationen på de ca. 5.000 kr. blev 
særdeles kærkomment. Pengene blev 
overordnet set brugt til forebyggelse: 

- en sygeplejerske blev ansat i tre 
måneder til at uddanne  en landsby i fore-
byggelse af covid-19 herunder hygiejne 

- Desuden blev der købt og distribueret 
masker til familier og til et børnehjem

 -  køb og distribution af madkurve til 
børn, som de kunne tage hjem til deres 
respektive familier. 

Ældrepleje i Haiti. Brændeovne til gas, 
og køb af tilbehør.

I et brev fra Haiti oplyser sr. Myriam, 
at de har brugt donatioen til køb af et 
nyt gaskomfur og tilbehør.  Vi sender 
vores oprigtige tak til alle donorer fra St. 
Vincent Grupperne.

Indien 2 – Manipur
Donationen er brugt til indkøb af råvarer 

til 70 familier. I januar besøgte de nogle 
af familierne. 70 familier har fået støtte 
til råvarer såsom 1 liter spiseolie, sæbe 
samt 12 øvebøger for børnene. Projek-
tleder Naorem Ranjana har besøgte nogle 
af landsbyerne for at uddele støtten.

Peru
Jesuitter paterne Antonio Sánchez-
Guardamino SJ og Carlos Silva SJ takker 
mange gange for jeres donationen til 
skolebespisningen i San Francisco de 
Asís-sognet i Marcapata.

Køkkenet plejede at servere mad 
til skoleeleverne, men pga. af corona-
pandemien er eleverne blevet sendt hjem. 
Derfor blev der i stedet lavet mad til de 
mest trængende familier fra mandag til 
fredag. Hver familie fik maden uddelt for 
at kunne spise den derhjemme.

De 735 dollars vi modtog d. 29. okto-
ber dækkede 30% af udgifterne til denne 
servering i november og december; vi har 
givet mad til 70 personer om dagen, dvs. 
2800 personer over de to måneder.

Rapporter om Covid-19 støtte



Generelle mål for projektet
- At skabe et solidt fundament i de mest 
sårbare børns liv (især forældreløse) gen-
nem kvalitetsuddannelse.

- At tilbyde en mulighed for uddannelse 
der passer til det enkelte barn, f.eks. for 
dem der er droppet ud af skolen, så de 
senere kan stå på egne ben.
- At tilbyde en uddannelse, der tager 
højde for kreative færdigheder, gensidig 
respekt, gode moralske værdier, en tanke-
gang, der søger at udvikle andre over en 
selv.

- At uddanne fremtidige ledere, der sætter 
pris på ansvarlighed, gennemsigtighed, 
ærlighed, hårdt arbejde og generøsitet.
- At reducere situationer, der fører til 
børnearbejde og tidlige ægteskaber, især 
blandt piger.
- At give en hånd til værgerne, der ikke 
har økonomisk formåen, til at betale 
skolepenge til børn, som er i deres pleje.

Finansiel støtte
Hvert barn modtog en økonomiske støtte 
i forhold til, hvad der var nødvendigt i 
skolen. Dette blev gjort med stor hen-

syntagen til dem, der 
ikke havde noget i 
første omgang, og de-
refter dem, hvis værger 
kunne bidrage med 
noget til deres under-
visning.

Det ugandiske ud-
dannelsessystem har 
tre semestre om året. 
De gennemsnitlige 
minimumsomkost-
ninger, vi betaler for 
hver elev i folkeskolen, 
beløber sig til 50 USD. 
Til dem på gymnasiet 
betaler vi 120 USD. 
De som går på univer-
sitetet får et tilskud på 
ca. 150 USD pr. termin 
eller semester. Det af-
hænger af den enkeltes 
situation. Disse tal 
anvendes, når der er 
tilskud fra værgerne. 
Dette skyldes, at vi 

Vi har modtaget en længere rapport vedrørende den støtte vi har 
givet til skoleprojektet i Uganda, og bringer her et uddrag

Skoleprojekt i Uganda



ønsker, at så mange børn som muligt får 
gavn af støtten. Hvis vi skal betale fulde 
gebyrer, ville vi uddanne meget få børn 
hvert år. Så vi prøver at strække støtten 
for at nå ud til mange flere. Der er dog 
fuld støtte til dem der er forældreløse.

Taknemmelighed!!
Året 2020 var et meget vanskeligt år for 
os alle som forældre, familier, medlem 
af samfundet, for børnene selv og mest 
for de mest sårbare gamle mennesker 
som kvindelige enker og enkemænd.

Midt i vores økonomiske og sund-
hedsmæssige udfordringer, som f.eks. 
ensomhed og fortvivlelse, gav Sankt 
Vincent Grupperne os håb. Med jeres 
generøse donationer kunne vi bringe 
håbløse håb ved at:

Hjælpe nogle børn med at starte små 
forretninger som f.eks. gennem ko-
projektet.

Hjælpe enker og familier med 
madvarer i den sværeste måned med 
nedlukninger, især april til oktober. Vi 
leverede madvarer til flere familier, især 
af hjælpeløse kvinder, ældre enker og 
forældreløse. Dette var den mest til-
fredsstillende tjeneste, vi udførte, da den 
skabte så meget glæde hos modtagerne.

Vi betalte skolegebyr for børnene i 
første semester fra januar 2021, og vi 
betalte også gebyrer for et par finalist-
klasser af studerende i oktober 2020 og 
igen i januar 2021.

Med jeres fortsatte støtte vil vi 
fortsætte med at forbedre livet for børn, 
der ikke ville have gået i skole uden 
sådan støtte. Denne støtte giver dem en 
mulighed for en bedre fremtid fuld af 
håb. På denne måde bliver Jesu ord, der 
er nedskrevet i Johannes 10:10, til virke-
lighed ... " Jeg er kommet, for at de skal 
have liv og have i overflod."

Til gengæld beder vi altid for dig og 
ønsker dig godt. Må Gud velsigne Sankt 
Vincent Grupperne og alle jeres tilhæn-
gere eller donorer.

Fremtidig støtte
Det er vores ydmyge bøn og håb, at 
Sankt Vincent Grupperne vil fortsætte 
med at støtte vores initiativer til at ændre 
de trængende drenges og pigers liv til det 
bedre ved økonomisk at støtte program-
met i mange år fremover.
Vi tror nu, at den bedste gave, der gives 
til et barn, er tro på Gud og kvalitetsud-
dannelse. Det giver os glæde, da vi ser 
håb hos dem, der allerede er uddannet 
eller lige ved at afslutte deres kurser 
snart. Vi beder om, at situationen med 
covid19 ikke forværrer vores planer om 
at se dem afslutte deres studier godt.

Joseph Aonu Okiror projektkoordinator

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



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 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

□ 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 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.

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



Hilsen fra Mother & Child  
foundation, Indien 
Kære Poul, Sankt Vincent Grupper, 

Vi har modtaget Rs. 782932 (ca. 66.780 
kr.) - den 6. januar 2021. Hvor er vi glade 
for det. Alle vores børn, der gennemfører 
deres professionelle kurser, vil også have 
gavn af dette. Vi havde fjorten børn, der 
havde afsluttet deres gymnasium, 4 af 
dem har tilmeldt sig generel sygepleje, og 
7 af dem fik adgang til universitetet for 
forskellige kurser, og 3 af dem er tilbage, 
da de ikke kunne få adgang. Under alle 
omstændigheder vil vi 
gøre alle mulige ting 
for alle vores kære 
børns velbefindende 

Vi blev også ramt af 
Corona, idet to ældre 
piger blev smittet. Der 
var ingen spredning. 
Det var den direkte ef-
fekt af Corona i vores 
hjem. Men vi blev alle 
indirekte berørt af Co-
rona. Fordi det virkelig 
bragte os meget van-
skelige økonomiske 
begrænsninger. Folk 
var ikke i stand til at 
besøge vores hjem, 
så der var slet ingen 
donationer. 

Alligevel lærte Co-
rona os mange ting. Vi 
forsøger at være selv-
forsynende på mange 
måder. Børn arbejdede 
hårdt, så vi nu har en 
blomsterplanteskole 
(der producerer blom-
sterplanter) og en køk-

kenhave. Vi er i stand til at sælge disse 
planter og grøntsager til offentligheden. 
Mange mennesker kommer for at købe 
fra vores hjem. 

Ønsker dig godt helbred og op-
muntring kære Mr. Poul, og takker alt din 
velvilje.                                                                                                             

Kærligt, 
Joshy Mathew 



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

Peru fortsat ramt hårdt
af corona-pandemien
Vi har modtaget en hilsen fra vores 
projekt i højlandet i Peru. Fader Antonio 
Sánchez-Guardamino og Carlos Silva 
Canessa skriver, at Peru fortsat er meget 
hårdt ramt af corona-pandemien. Vaccin-
erne bliver udrullet meget langsomt (9% 
af befolkningen har fået mindst én dosis) 
og der er flere hundrede personer, der dør 
dagligt af Covid-19.

Med 5737 døde per million indbyg-
gere indtager Peru en trist føring blandt 
de lande i verden, der har registreret den 
højeste mortalitet som følge af corona-
pandemien; meget højere end både 
Brasilien (2243 døde per million indbyg-

gere) og Mexico (1793 døde per million 
indbyggere).

Mangel på  
testlaboratorerier
Årsagerne til at netop Peru er så hårdt 
ramt er mange. I en klumme i tidsskriftet 
The BMJ fremhæves bl.a. mangel på 
testlaboratorier og et forsømt sundheds-
væsen med kun ca. 1600 intensiv-pladser 
til at dække en befolkning på ca. 33 
millioner. Endvidere har det været svært 
for regeringen at begrænse befolkningens 
mobilitet under lockdowns (og dermed 
begrænse smitten). 40% ejer ikke et 

køleskab og er derfor nødt til at 
købe ind dagligt. Og ca. 75% af 
arbejdsstyrken er beskæftiget i 
den uformelle sektor og risik-
erer dermed at måtte gå sultne i 
seng, hvis de ikke bevæger sig 
udenfor. Disse faktorer kombin-
eret med periodevis mangel på 
vand og elektricitet kan være 
med til at forklare, hvorfor netop 
Peru  er så hårdt ramt af corona-
pandemien. 


