
Vinter 2021
60. årgang nr. 230



Vi nærmer os atter jule-
tiden og årets afslutning. 
Selv om vi her i Danmark 
er kommet godt gennem  
covid-19 pandemien, har 
den stadig store konse-
kvenser for mange af vore 
projekter. Det kan man 
bl.a. læse om i artiklen fra 
Sydafrika.

I efteråret har vi mod-
taget ansøgninger fra to 
nye projekter i henholdsvis 
Vietnam og Guatemala. 
Vi har allerede besluttet 
at støtte opførelse af et 
nyt børnehjem i Vietnam. 
Det andet projekt vedrører 
støtte til et uddannelses- og 
vejledningsprojekt for piger 
og kvinder i slumkvarteret 
”El Limón” i Guatemala 
City. Skt. Mariæ kirke 
(Frb.) har allerede i to år 
støttet projektet. Mere om 
dette i næste nummer.

I dette nummer kan du 
læse om vores støtte til 
opførelse af et børnehjem 
i Vietnam. Artiklen vil 
også blive trykt i KO nr. 
16, hvor vi samtidig har 
et indstik om projektet. Vi 
bringer også uddrag af en 
årsrapport fra rehabiliter-
ings- og udviklingscenteret 
i Sydafrika, og nyt fra vores 
projekt for handicappede 
børn i Vietnam.

2021 tegner til at blive 
et godt år. Ved udgangen af 
oktober havde vi indsamlet 
ca. kr. 695.000, og der er 
også pæne indbetalinger 
i november måned. Vi 

har også modtaget en del 
bidrag i anledning af bis-
koppens 70-års fødselsdag. 
En stor tak til biskoppen, 
fordi han har betænkt Sankt 
Vincent Gruppernes arbejde 
som en gavemulighed.

Vi siger tak for de 
mange små som store 
bidrag, vi har modtaget 
i løbet af året. Vi håber 
på, at I 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 vel-
signet nytår.
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I 2013 blev Fr. Nguyen Duc Thien klar 
over, at der var mange aborterede fostre 
i hans område. Han bad nogle frivillige 
om at gå til hospitalerne og klinikkerne 
for at indsamle og begrave de aborterede 
fostre. Indtil videre er mere end ti tusinde 
aborterede babyer blevet begravet af Fr. 
Thien og denne gruppe.

Samtidig var der nyfødte babyer som 
blev forladt af deres mødre. Fr. Thien og 
de frivillige har taget imod disse børn og 
tager sig af dem. I øjeblikket er der 23 
forældreløse børn fra 2 måneder til 9 år.
Fader Nguyen Duc Thien har senere 
grundlagt børnehjemmet ’MONG THO 
ORPHANAGE’S HOUSE’ med det 
formål:
- At hjælpe gravide unge kvinder i nød
- At adoptere og passe forældreløse børn
- At begrave aborterede fostre

Der står en lille organisation bag børne-
hjemmet, som ikke har en stabil økono-
mi. Indtægterne kommer fra fader Thiens 
egne penge, og fra donationer fra venner 
og velgørere. Blandt støtterne er organ-
isationen ’ Following in Mother Teresa’s 
footsteps’, der bidrager med 10.000 USD 
om året.

I Danmark er børnehjemmet blevet 
støttet af en gruppe herboende vietnam-
esere. Det er sket på initiativ af pater 
Peter Nguyen Duc Tri, Vor Frue Kirke i 
Århus. Han er bror til Paul Nguyen Duc 
Thien.

Da der er et stort behov for hjælp til de 
forældreløse børn ønsker Fr. Nguyen Duc 
Thien at bygge et nyt børnehjem med 
plads til 40 børn. Byggeriet, der allerede 
er påbegyndt for lånte penge, vil blive en 

tre etagers bygning med 14 værelser på 
hver 24 m2.

Der er indgået en aftale med Søstrene 
i Det guddommelige forsyns kongrega-
tion, om at søstrene bliver ansvarlige 
for driften af børnehjemmet. De vil også 
komme til at bo der, og være ansvarlige 
for børneopdragelsen.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har 
modtaget en ansøgning fra børnehjem-
met, hvor de søger om støtte på 10.000 
USD om året til driften af børnehjemmet 
og et engangsbeløb på 40.000 USD som 
hjælp til byggeprojektet. Udgifterne til de 
forældreløse børn er omkring 4.000 USD 
om måneden. Dette beløb dækker mad 
og drikkevarer, tøj, medicin og løn til 
medarbejdere.

I første omgang vil SVG gennem-
føre en kampagne for at samle penge til 
byggeprojektet. Kampagnen vil omfatte 
indstik i nummer 16 af Katolsk  
Orientering, indsamling blandt SVG’s bi-
dragydere og ansøgning om fondsmidler. 
Som et ekstra incitament til at støtte pro-
jektet, vil SVG fordoble de øremærkede 
bidrag blandt "almindelige" bidragsydere 
op til 50.000 Kr. (dvs. minus evt. fonds/
virksomheds bidrag)

Kampagnen løber frem til 1. april 
2022. 

Peter Ha Thoai Ngü har indvilliget 
i at være SVG’s repræsentant.  Han vil 
varetage kontakten til Fr. Nguyen Duc 
Thien og til herboende vietnamesere.

Du kan støtte byggeprojektet ved at in-
dbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalingen ”Børnehjem”.

Støtte til nyt projekt i Vietnam



Årsrapport fra IKHWEZI LOKUSA 
rehabiliterings- og udviklingscenter.

Regnskabsåret 2020 - 2021 startede godt, 
men endte med en masse udfordringer 
på grund af covid-19. Det skabte forvir-
ring, frygt og usikkerhed; men socialar-
bejdernes fokus forblev pleje, udvikling, 
rehabilitering og beskyttelse af personer 
med handicap. De fortsatte med at hjælpe 
personer med handicap med at nå deres 
optimale fysiske, mentale og sociale 
funktionsniveau, og derved sætte dem i 
stand til at opnå en vis uafhængighed i 
deres liv.

Selv om centerets førsteprioritet er 
for mennesker med fysiske handicap, er 

der flest med intellektuelle handicap (49 
ud af 60). Centeret har 27 ansatte samt 1 
frivillig. 

Der er 60 handicappede tilknyttet cen-
teret.  De bliver uddannet i fire værkst-
eder. Syning har 15 praktikanter, hånd-
værk har 18 praktikanter, læderarbejde 
har det laveste med 11 praktikanter mens 
keramik har 16 praktikanter.

Læderarbejde
De fleste praktikanter fra 2020 blev 
fastholdt på grund af corona-pandemien. 
I begyndelsen af 2021 blev der igen 
optaget tolv praktikanter til færdighed-
stræning. Ud af tolv er to praktikanter 
i videregående uddannelse. De tager 

Rapport fra Sydafrika



imod kunders ordrer og laver skorepara-
tion. Ti er under formel uddannelse og 
de vil forhåbentlig modtage certifikat i 
slutningen af året. Deres intellektuelle 
funktions-niveau forbliver en udfordring 
for os. Det kræver meget tålmodighed at 
få dem til at rette deres arbejde.

Håndværk
I år 2020-2021 havde vi en stor forskelli-
gartet gruppe af praktikanter. De stræbte 
efter ikke kun at lære færdigheder, men 
også at tage fat på løbende ordrer på 
lokalt niveau. I øjeblikket er der 18 prak-
tikanter og 13 på uddannelsesprogram. 
De fleste elever i Håndværk har intellek-
tuelle handicap, og det gør det til en reel 
udfordring for instruktørerne. Vi er stolte 
af deres præstationer, da de ofte arbejder 
mod utrolige fysiske og intellektuelle 
odds for at lære en færdighed.

Keramik
Det har været et af de mest udfordrende 
år på mange måder. Vi sluttede året 2020 
af med en gruppe på 15 drenge inklusive 
to erfarne praktikanter (kommission-
sarbejdere). Så var der optagelse for i 
år, og vi åbnede med 17 drenge. Tre af 
dem blev suspenderet på grund af dårlig 
opførsel. Vi havde dette store antal i år, 
fordi vi ikke havde nogen eksamen i 
2020. Vi mistede meget tid under lock-
down, og dette førte til, at praktikanter 
havde mindre arbejde til den endelige 
vurdering. 

Vi håber, vi kan få en certifikatcer-
emoni i år, hvor otte praktikanter vil 
modtage resultatet af hårdt arbejde og 
nogle forlader centeret. Jeg ville ønske, 
at de kunne få basale ressourcer og plads, 
hvor de ville praktisere det lærte og også 
få mulighed for at udstille deres kunst og 
leve af det.

Syning 
På grund af Corona virus var vi desværre 
nødt til at stoppe træningen fra marts 
2020 til september 2020, da træningspro-
grammet ikke gik godt. Der var ingen 
dimission i november 2020, og nogle 
af praktikanterne skal vende tilbage for 
at fortsætte med deres træning i januar 
2021. Vi startede med 15 praktikanter 
i formel uddannelse, desværre måtte 
to praktikanter droppe ud på grund af 
helbredsproblemer; vi står nu tilbage med 
tretten praktikanter.

Centeret tilbyder også programmer 
såsom grundlæggende computerfær-
digheder, hvor syv elever allerede nyder 
godt af programmet. 

For regnskabsåret 2020/21 havde cen-
teret modtaget 36 ansøgninger; af disse 
var 21 mænd, mens 15 var kvinder.

På grund af statens lockdown, der var 
forårsaget af covid-19, udskrev centeret 
ikke nogen praktikanter i år 2020, da den 
mente, at de ikke havde modtaget til-
strækkelig træning pga. centerets lukning 

I juni måned 2020 døde Sr. Maria 
Corda, som var vores kontaktperson. I 
rapporten står der:

”Nyheden om døden af vores kære 
Sr. Maria Corda Waldhoer CPS blev 
modtaget med stor sorg af os alle den 
12/06/2020. Sr Maria Corda var en  
leder og et forbillede. Hun tjente Ikhwezi 
Lokusa Rehab indtil det sidste. Det, der 
betyder mest, er den forskel, hun gjorde i 
livet for de fysisk handicappede. Sr  
Maria Corda er meget savnet af besty-
relse, medarbejdere og praktikanter.”

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



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



Børn med svære sygdomme
får hjælp fra bl.a. SVG
I kontrakten mellem SVG og The Con-
gregation of the Lovers of the Holy Cross 
of Ba Ria er det aftalt, at der årligt skal 
sendes en rapport til bestyrelsen, med en 
beskrivelse af situationen på stedet og en 
dokumentation for hvordan donationerne 
er blevet anvendt. Sr Mary Vu Thi Anh 
Phuong (leder af børnecenteret) skriver:

Børnecenteret har i øjeblikket 60 
handicappede børn i alderen 6 til 35 år. 
Børnene har forskellige handicaps: 10 
med Downs syndrom, 13 har autisme, 
5 er psykiske patienter, 24 er psykisk 
udviklingshæmmede, og 8 er døve og 
stumme.

De bliver passet af 7 søstre fra 
deres menighed. Tre af disse har alle 
gennemført specialundervisning i pleje 
af børnene. De har desuden hjælp af en 
handicappet pige, der tidligere har boet 
på centeret. Efter hun dimitterede fra et 
college, er hun kommet tilbage for at 
hjælpe de andre børn med den praktiske 
fysioterapitræning. 

Med hjælp fra SVG, deres egen kon-
gregation og nogle lokale velgørere plus 
børnenes familier, er børnenes liv blevet 
forbedret meget mere, hvilket kan ses 
på deres ansigter der udtrykker lykke og 
glæde. Børnene får opfyldt deres basale 
kostbehov samt nødvendige faciliteter 
for den enkelte. Af de 60 børn, lærer 
enkelte at sy for at blive skræddere og få 
mulighed for mere selvstændighed.

Udfordringer:
Børnecenteret modtager fortsat flere børn 
med forskellige andre svære sygdomme. 
Det betyder, at centeret ikke kan opfylde 
alle de personlige behov for mad, tøj, 
læring, karriere og så videre. 

Centeret har desuden 30 personer, 
der bor der i hverdagene, så de mangler 
søstre til at tage sig af dem og derfor 
rækker den økonomiske hjælp ikke til at 
dække alle deres udgifter. 

Konklusion:
Af årsrapporten kan bestyrelsen kon-
statere, at kontraktens økonomiske 
bidrag årligt dækker ca. 18% af centerets 
samlede udgifter.

Du kan støtte projektet ved at ind-
sende et beløb på reg.nr. 3667 konto nr. 
1097164 eller mobilepay 19379. Mærk 
indbetalingen Vietnam 2.



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

Korte fakta om SVG’s arbejde
Sankt Vincent Grupperne (SVG) blev 
grundlagt i april 1959 og er inspireret af 
Lazaristernes grundlægger Vincent de 
Paul (1581-1660)

– Vi har pt. 17 projekter, hvoraf største-

delen vedrører hjælp til skolegang og 
uddannelse for fattige, forældreløse børn 
og handicappede børn.
– Vi indsamler ca. kr. 900.000 årligt
– Bidragydere er privatpersoner, fonde, 
kulturstyrelsen, menigheder og ordener

– Projekter støttes typisk med 40.000 
kr. pr. år. Støtten udbetales kvartalsvis. 
I 2020 udbetalte vi ca. 990.000 kr. til 
projekterne.

– Der ydes normalt langvarig støtte til 
projekter
– Bidragydernes støtte går ubeskåret til 
projekterne
– Man kan øremærke sin støtte til et 
bestemt projekt

– Bestyrelsens og lokalgruppernes  
arbejde er ulønnet
– Bidrag til SVG er fradragsberettiget. 
Arv kan gives uden afgift


