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Vores generalforsamling 
blev med nogen forsinkelse 
afholdt lørdag den 19/6 
2021 i Herlev. Regnskabet 
for 2020 og budgettet for 
2021 blev godkendt. Sr. 
Hildegard er igen indstillet 
af pastoralrådet for en 
2-årig periode. Poul, Knud 
og Per blev genvalgt til 
bestyrelsen. Hans Peder-
sen, der er formand for 
menighedsrådsrådet ved 
Rosenkranskirken på Born-
holm blev valgt som ny 
suppleant. Velkommen til 
Hans. Du kan læse referatet 
og formandens beretning 
på vores hjemmeside.

I dette nummer kan du læse 
om et nyt projekt i Zim-
babwe, som vi netop har 
indgået kontrakt med. Der 
er også uddrag af de årsrap-
porter vi har modtaget fra 
vores projekt for foræl-
dreløse på Haiti (CESSA) 
og projektet for fattige børn 
i Ungarn. Som I kan læse, 
har covid-19 haft store 
konsekvenser for projek-
terne. Endelig bringer vi 
også en beretning om det 
feltarbejde der udføres i 
slumkvarteret i Nairobi 
(Kenya). Det er rystende 
læsning.

Her i Danmark er vi så 
heldige, at alle restrik-
tioner vedr. covid-19 nu 
er ophævet. Desværre er 
situationen i de fleste lande, 
hvor vi har projekter, en 

helt anden. Her er der kun 
få vaccinerede, og der vil i 
en lang periode stadig være 
begrænsninger og behov 
for ekstra hjælp.

Vi kan oplyse, at vi har 
fået flere henvendelser om 
optagelse af nye projekter. 
Vi er ved at skaffe yderlige-
re oplysninger og formelle 
projektansøgninger, så vi 
kan vurdere projekterne.
Vi håber på jeres fortsatte 
støtte til vore projekter, og 
ønsker alle et godt efterår.
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Sankt Vincent grupperne er ved at under-
skrive kontrakt med et nyt projekt ’Wind-
hover Trust’ i Zimbabwe. Det drejer sig 
om et bofællesskab af handicappede, som 
Tro og Lys her i Danmark har støttet i 
mange år.

Baggrund
Inge Switon, der har været aktiv i Tro og 
Lys i mange år skriver, at det hele start-
ede i 1996 på et internationalt Tro og Lys 
møde i England. Her var også en ældre 
engelsk dame på 71 år, Val Palm, som 
repræsentant for Tro og Lys i Zimbabwe.  
Val havde adopteret en handikappet pige, 
Petra Mary, med store psykiske proble-
mer. Hun fortalte med kærlighed om alle 
de mennesker der boede i bofællesskabet 
med mottoet: "Hvor der er hjerterum er 
der husrum”. Tro og Lys i Danmark beg-
yndte at støtte dem økonomisk.

Kort om bofællesskabet
Windhover Trust blev oprettet i 1994 af 
Valerie Palm og Virginia Tomlinson som 
et midlertidigt hjem for handicappede 
unge, der havde afsluttet deres skolegang 
på King George VI Handicapskole, hvor 
Val blev ansat som lærer. Det er blevet et 
permanent hjem for handicappede medle-
mmer, der ikke kan finde bolig. 

Bofællesskabet ledes i dag af Virginia 
Tomlinson. Hun sidder i kørestol og har 
leddegigt samt er opereret for kræft men 
holder alligevel sammen på tropperne. 
Virginia har sendt disse oplysninger om 
bofælleskabet:

”I øjeblikket bor der 13 mennesker 
her. Det omfatter personer med tuber-

kulose, cerebral parese, muskeldystrofi 
og poliomylitis. Vi bliver hjulpet af min 
familie, der bor udenfor Zimbabwe og 
sender os penge hver måned gennem 
Western Union. Vi assisteres også af to 
schweiziske damer, der arbejdede i King 
George VI School i et par år, inden de 
vendte hjem. Desværre er Zimbabwes 
økonomi i en så frygtelig tilstand, at 
leveomkostningerne er meget høje, og 
det er svært at dække de daglige udgifter, 
mad, strøm osv.”

Hjælpens omfang
I den ansøgning vi har modtaget fra 
Windhower Trust står der, at formålet 
med projektet er at hjælpe handicappede 
med daglige leveomkostninger, forbedre 
huset og udvide indkomstskabende 
aktiviteter.

De daglige udgifter dækker mad, 
medicin og hjælpemidler.

Huset ønskes forbedret ved omlægn-
ing af gulve i stue, gang og soveværelse. 
Dette vil muliggøre lettere passage af 
kørestole i stue, passage og soveværelse.

Bofællesskabet vil selv tjene penge 
ved at købe flere høns, så de kan sælge 
æg.

SVG vil støtte projektet med 12.000 
om året de næste tre år. Desuden vil vi 
give et engangsbeløb på 12.000 kr. til 
reparation af gulvet og indkøb af høns.

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

Nyt projekt i Zimbabwe



I april måned modtog vi den seneste 
årsrapport fra Father Wismick i Haiti, 
som bl.a. skriver:

Centeret CESSA blev etableret efter 
jordskælvet, der hærgede Haiti den 12. 
januar 2010, hvor hundredtusinder af 
mennesker mistede livet og omkring 3 
millioner mennesker blev ramt. Formålet 
var at hjælpe fattige, forældreløse og 
traumatiserede børn ved at:

- tage sig af deres fysiske behov ved at 
give dem mad

- opfylde deres uddannelsesbehov ved 
at give dem grunduddannelse

- tilbyde dem terapi og psykologiske 
tjenester for at dække deres psykologiske 
behov

Fra begyndelsen af dette holistiske 
initiativ har Saint Vincent Grupperne 
(SVG) været meget involveret i at hjælpe 
CESSA med at brødføde og helbrede de 
fattigste børn ved at finansiere en del af 
driften af dette bæredygtige program.

Projektaktiviteter
Året 2020 er klart blevet opdelt i to 
meget specifikke faser: præpandemien og 
COVID-19 pandemitiden. De første to 

Årsrapport CESSA i Haiti
Alt ændret på grund af coronavirus



måneder af året (januar og februar 2020) 
blev i Haiti levet i en atmosfære af frygt 
og usikkerhed præget af kidnapning og 
voldelige demonstrationer på gaden på 
grund af den politiske situation.

Virkeligheden har fra midten af marts 
2020 fuldstændig ændret sig på grund 
af coronavirus. Derfor blev der gennem-
ført store ændringer i ernæringscentrets 
projektaktiviteter. Vi var nødt til at 
genopfinde os selv og finde nye måder 
at være og handle på for at tilpasse os de 
betingelser, som denne globale sundhed-
skrise pålægger. Således blev et nyt ini-
tiativ kaldet " Distribution af madkurve 
til hjemmet " født.

Centret har kun i januar og februar 
2020 tilbudt børnene mad i centeret. Da 
republikkens præsident den 19. marts 
2020 meddelte de første tilfælde af coro-
navirus, var centret blevet tvunget til at 
lukke dørene. 

Takket være donationerne fra Saint 
Vincent Grupperne i denne fase af 
pandemien kunne vi fortsætte med at 
brødføde børnene og deres familier 
under den globale sundhedskrise med 
det innovative initiativ kaldet: "Distribu-
tion af madkurve til hjemmet". Mange 
fattige familier, og især vores sårbare 

børn, har gennem dette initiativ, kunnet 
få adgang til mad i denne periode med 
lockdown. Selvom dørene til centret var 
lukket fra marts 2020 til august 2020 
for at begrænse smitte af virussen, blev 
aktiviteten med at brødføde de mest sår-
bare børn i landsbyen, takket være SVG, 
aldrig stoppet.

Ud over det daglige måltid, der blev 
leveret på stedet, fra januar og februar 
2020, og fortsatte igen i september 2020, 
var centret for år 2020 i stand til, med 
donationer modtaget fra SVG:

- At brødføde de udsatte børn og de 
fattigste familier i samfundet gennem 
initiativet “Distribution af madkurve til 
hjemmet”.

- At organisere uddeling af ansigts-
masker til programmets børn, deres 
familier og til andre børn på en offentlig 
skole i samfundet.

Omkostninger
Jeg er taknemmelig for at vi samlet set 
fra 1. april 2020 til 1. april 2021 har 
modtaget en generøs donation på i alt 
USD 8886,16 på vores konto fra SVG.



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



Feltarbejde i Child projekt i Kenya
 I en halvårsrapport, som vi har modtaget 
fra CHILD projektet i Kenya, beskriver 
Holidah (lederen af projektet), hvad de 
kan opleve under deres feltarbejde.

”Under vores feltarbejde mødte vi en 
pige ved navn Vivian Barasa, der siger 
hun er 12 år, men hun ser yngre ud end 
det. Det var meget tidligt om morgenen 
og Vivian var på gaden og så forladt 
og forvirret ud. Vi stoppede pigen og 
prøvede at tale med hende for at vide, 
hvorfor hun er ude på gaden og ikke i 
skole. Pigen var meget samarbejdsvillig 
og fortalte os, at hun var på vej til marke-
det for at lede efter rester af kartofler og 
tomater for at gå hjem og lave mad til 
sine søskende. Søskende, som hun havde 
forladt hjemme, var to drenge på 7 og 
4 år. Moderen døde i januar i år 2021. 
Moderen havde boet på hospitalet næsten 
et år, men Vivian ved ikke, hvorfor mo-
deren var syg. Børnene måtte ikke gå til 
begravelsen og det var kun faderen, der 
gik for at begrave deres mor.

Så vi spurgte, om hun var sikker på, at 
moderen var død og begravet. Hun sagde 
ja, fordi nogle af naboerne fulgte med 
faderen for at begrave deres mor. Grun-
den til, at de ikke deltog i begravelsen, 
var at familien på landet ville tage dem 
fra deres fars varetægt, og det var det, 
faderen ville undgå. Vi spurgte barnet, 
om hun selv ville flytte på landet for at 
bo hos familiemedlemmer. Hun sagde, at 
det var den bedste løsning, fordi faderen 
ikke er ansvarsbevidst.

Hun fortalte os, at faderen ikke var 
kommet hjem de sidste to dage, og de 
ikke havde noget tilbage at spise, og det 
var grunden til, at hun besluttede at gå på 
markedet. Vi fulgte med hende hjem for 
at se situationen, og naboerne fortalte os 
om hendes mors død, og nu bor børnene 
hos faderen. 

Vi tog alle børnene med til centret og 
bad naboerne ringe til os, hvis faderen 
kom hjem i løbet af dagen. Børnene 
spiste i centret, og om aftenen købte vi 
mad til dem for at lave mad derhjemme. 
Faderen har ikke ringet til os, han er 
heller ikke kommet til centret, men Viv-
ian kommer i centeret hver dag. Faderen 
arbejder som arbejdsmand, og han er 
sjældent hjemme, så vi venter stadig på 
ham for at tale om disse børn. Vi mener, 
at de skal genforenes med deres familie 
og gå i skole.”

Holidah gør et kæmpe arbejde i slu-
mområdet i Kangemi. Udover feltarbejde 
omfatter det undervisning, hjemmebesøg, 
skolebesøg, søndagsskole, forældremøder 
og medicinsk behandling.

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalingen CHILD.
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Nyt fra Ungarn
I sin årsrapport fra vores projekt i Ungarn 
fortæller St. Katalin bl.a. om forholdene 
under corona epidemien.

Pandemien af Covid-19 har ændret 
livet også i Ungarn. Alle mennesker er 
bange for at få den. Det var ikke let for os 
med disse ændringer i vores liv.

Vi har stadig 50-60 børn på centret. 
Fra april 2020 til maj 2021 skulle børn-
ene deltage i online-uddannelse, hvilket 
ville have været umuligt for dem uden 
hjælp fra daginstitutionen. Lærerne lagde 
stor vægt på dette, og med deres hjælp 
og ved hjælp af deres egne bærbare 
computere og tablets kunne de hjælpe 
børnene en efter en. Deres forældre og 
familier kunne ikke have hjulpet dem 
derhjemme på grund af manglen på com-
putere og på grund af den manglende 
viden om at bruge en computer. 

Parallelt med dette kunne børnene 
spille fodbold eller bruge legepladsen. 
Som en anden mulighed kunne de arbe-
jde og udføre havearbejde i urtehaven, 
hvor 2 gartnere hjalp dem meget, Det 
gjorde dem så glade, at de var på besøg 
og legede og opholdt sig hele sommeren 
på marken i vores kloster mellem 9-15. 
Ellers havde de været på gaden. 

Selvfølgelig gav vi dem morgenmad, 
frokost og eftermiddagsmåltid hver dag. 
Pga. covid-19 måtte de blive udendørs, 
og når vejret var dårligt skulle børnene 
hjem, eller nogle af dem kunne blive 
under et lille tag i vores gård. Jeres ekstra 
donation i januar hjalp os også meget 
med at løse denne nye situation.

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


