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I dette nummer kan du læse 
uddrag af en årsrapport 
fra vores ernæringsprojekt 
i Uganda, nyt fra vores 
projekt i Indien, hvor vi 
hjælper børnehjemmet 
“Mother and Child”, nyt 
fra børnehjemmet for 
forældreløse og handi-
cappede børn ’House of 
Hope’ i Vietnam, og kort 
nyt fra bofællesskabet for 
handicappede i Zimba-
bwe. Endelig er der også 
information om status for 
vores støtte til en hønsegård 
i tilknytning til ældrehjem-
met på Haiti og en kort 
omtale af Hans Pedersen 
og Caroline Loldrup som er 
nye i bestyrelsen. 

Der er udfordringer for flere 
af vore projekter. Stigende 
fødevarepriser på grund af 
krigen i Ukraine rammer 
mange lande. Fra Uganda, 
hvor vi støtter uddannelse 
af børn, skriver Okiror, at 
de klarer sig ret godt i øjeb-
likket, selvom fødevareud-
fordringerne for de mest 
sårbare er på toppen, da 
priserne er tredoblet. Vores 
projekt i Kenya fortæller 
om familier, der ikke har 
råd til indkøb af basale 
fødevarer. Vi har besluttet 
at yde en ekstraordinær 
støtte til nogle af de berørte 
familier.
 
Fra Haiti skriver Fr. 
Wismick, at de har en 
meget udfordrende tid med 

kidnapning, vold på grund 
af den politiske ustabilitet 
i landet.

Der er således i høj grad 
brug for den støtte vi 
sender til projekterne, og 
der kan blive behov for 
ekstraordinær støtte til 
hårdest ramte projekter.

Vi håber på jeres fortsatte 
støtte til vore projekter, og 
ønsker alle et godt efterår.
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På vores generalforsamling den 7. maj 
2022 blev Hans Pedersen og Caroline 
Loldrup valgt som nye medlemmer til 
bestyrelsen.

Hans Pedersen er formand for me-
nighedsrådet ved Rosenkranskirken på 
Bornholm, og er selvstændig erhvervs-
drivende. Hans er gift med Francisca og 
er aktiv i Kræftens Bekæmpelse og KLF 
kirke og Medier. Hans ønsker at være med 
til at etablere og udvikle projekter ude i 
verden for dem der trænger til hjælp, med 
fokus på hjælp til selvhjælp.

Caroline Loldrup er nyuddannet fra 
Copenhagen Business School, med en 
kandidatgrad i Supply Chain Management. 
Hun arbejder hos Pandora som PMO Con-
sultant. Caroline er Barnebarn af Else og 
Uffe Loldrup som stiftede Sankt Vincent 
Grupperne i sin tid og datter af Henrik 

Loldrup. Hun er derfor opvokset med 
Sankt Vincent Grupperne og værdierne 
omkring det. Hendes ønske er at være med 
til at optimere og modernisere Sankt Vin-
cent Grupperne og forhåbentligt være med 
til at få flere unge med i organisationen.  

Ny ansigter i bestyrelsen

Caroline Loldrup og Hans Pedersen er begge 
indvalgt i bestyrelsen.

Sankt Vincent Grupperne har besluttet 
at yde støtte til bygning af en hønse-
farm i tilknytning til vores projekt for 
ældrehjemmet på Haiti. Søstrene skriver 
i deres ansøgning, at husdyr indtager 
en vigtig plads i landets økonomi, og 
at efterspørgslen efter fjerkræprodukter 
vokser. Dette skaber et gunstigt mo-
mentum for genoplivningen af haitisk 
fjerkræavl og gradvis genopretning af 
det lokale marked af lokale iværksættere. 
Projektet består i at etablere et avlssys-
tem for æglæggende høner i lokaliteten 
Croix-des-Pères. Formålet er:

• Imødekomme efterspørgslen 
efter æg i området.

• Opfylde fødevarebehovene i 
samfundsinstitutionerne og ældrehjem-
met (Foyer-Sacre-Coeur).

• Etablere en indtægtskilde for 
andre aktiviteter i Foyer Sacré-Coeur

Hønsegården er 10 m i længden og 10 
m i bredden og 3 m i højden. Med et ar-
eal på 100 m2 kan dette hønsehus rumme 
500 lægge-høns. Byggeriet er nu i fuld og 
vi har afsendt anden rate af vores tilskud.

Du kan hjælpe med at dække udgiften 
ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 
3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 
19379. Mærk indbetalingen Haiti I.

Hønsefarm til ældrehjem i Haiti



Nyt fra bofællesskabet for 
handicappede i Zimbabwe
Virginia Tomlinson har sendt os lidt nyt 
om situationen i bofællesskabet, hvor vi 
har givet støtte til reparation af gulvet og 
indkøb af høns (med henblik på selv at 
tjene penge).

Hun skriver ”Vi har blandede nyheder, 
gulvene er stadig flotte og så arbejdsbes-
parende. De skal bare vaskes en gang om 
dagen, bortset fra køkkenet, selvfølgelig, 
som er et meget travlt sted. 

Desværre er hønsene en stor skuffelse, 
da de endnu ikke har lagt nogle æg. Den 
person, vi købte dem af fortalte os, at 
ingen af hønsene fra netop det hold havde 
lagt æg, og han kan ikke forstå hvorfor. 

Han rådede os til at vente på det var-
mere vejr og se om de begynder at lægge 
æg. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, hvis 
de ikke begynder at lægge æg snart, da 
det koster os 50 dollars om måneden at 

fodre dem. Jeg tvivler på, at vi får vores 
penge tilbage fra sælgeren!

Vi klarer os dog, da Mkhaliphi har 
lært at reparere biler, og han har gjort det 
meget godt.

Det er min 80-års fødselsdag på 
lørdag, og det skal vi fejre ved at have 
en grill, som vi kalder et braaivleis. Jeg 
spiser ikke kød, så jeg vil bare have 
salater og et stykke fødselsdagskage.

Gud velsigne dig og din familie, Inge, 
tak til dig og Saint Vincent-gruppen for al 
den hjælp, du har givet os."

Virginia”

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



Hvorfor har de ikke noget legetøj, de 
stakler?” spurgte en af de danske besø-
gende på børnehjemmet “Mother and 
Child”. 

Et godt spørgsmål, når man kender til 
de danske børneværelser, der flyder med 
Lego og batteridrevne biler og alverdens 
tøjdyr og dukker og og og…

“Det er ikke nødvendigt,” siger 
lederen Joshy, som har et formål med sin 
strategi. 

“Disse børn fra et børnehjem har nor-
malt ikke mange chancer senere i livet. 
De er ligesom stigmatiseret, bliver set 
ned på og fra laveste samfundsklasse. 

For at give dem et værdigt liv, skal de 
være velopdragne, have en fin dannelse 
og være dygtigere end de andre børn i 
klassen i den offentlige skole.”

Derfor får alle skolebørn  fra børnehjem-
met hver dag efter morgenmad en times 
ekstra engelskundervisning, hvor de 
får en sætning som de skriver den ned I 
deres hæfte og udenad. 

Som fx: “Whatever you do, do it 
with love.”  “A mistake that makes you 
humble is better than an achievement, 
that makes you proud.”

Livsvisdom præger stemningen i 
huset. 

Om eftermiddagen er der tilbud til 
alle børn: lektiecafe, dans, teater, kor og 
musikundervisning. Dygtige lærere bliver 
hyret til trompet eller violin, og skolens 

band optræder rundt omkring ved byens 
arrangementer. 

Alle børn bliver spurgt, hvad de gerne 
vil være senere i livet. 

Lille Amanda på 8 svarer med kraftig 
stemme: “Police!” og får så opgaven at  
sørge for, at 0. klasses børn står klar til 
afgang hver morgen med skoletasken på 
ryggen.  

En anden pige instruerer nogle piger i 
sin egen udgave af en dans om eftermid-
dagen og opfører den så om aftenen, når 
alle underholder hinanden. 

Selvværd er det ord, der falder mig 
ind, når jeg ser disse ranke og raske 
piger og drenge, der er vant til et liv 
uden smartphones og med computer, der 
kun blev brugt til hjemmeundervisning i 
corona-tiden.

Vi har ved vores besøg slet ikke 
oplevet, at børnene kom op at skændes, 
nogle drenge drillede en mindre livlig 
dreng, men det var stadig mere leg og 
sjov end alvor. 

Børnene hjalp til med vask og mad-
lavning. I coronatiden plantede de grønt-
sager som de kunne sælge og fik frisk luft 
og sorte negle. 

Så mange gode tiltag, som vi har svært 
ved i forhold til vores egne unger. 

Derfor betaler vi også med glæde ud-
dannelsen for 5 piger, der gerne vil være 
sygeplejersker. 

maria-leonore christensen

Børnene i Kerala
får et værdigt liv
Det indiske børnehjem tager sig af udstødte børn



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 17.200 kr. i 2022. 
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 træk-
ker 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

Betalingsservice



Succesfuldt ernæringsprogram 
for spædbørn i Uganda
Sr. Harriet, der leder vores ernæringspro-
gram for spædbørn i Uganda, sendte i 
foråret denne hilsen.

Hilsener fra Nkokonjeru hospital, og 
lad mig benytte denne mulighed til at sige 
godt nytår 2022 til alle i Sankt Vincent 
Grupperne.

Vi takker alle i Sankt Vincent Grup-
perne for støtten, der er givet til vores 
folk og i højere grad til at vores fremti-
dige generation vokser godt op. Program-
met er stadig i gang på trods af udfor-
dringerne fra Covid 19-pandemien. På 
trods af det måtte vi stadig køre program-
met som sædvanligt i den begrænsede tid 
der blev givet på grund af udgangsforbud.

Vi var nødt til at købe beskyttelsesud-
styr mod covid virussen. Dette omfatter 
ansigtsmasker, skjolde, forklæder og 
desinfektionsmidler for at beskytte os 
selv mod virussen.

Hjemmebesøg
I alt har vi haft 60 hjemmebesøg. Her 

blev10 børn identificeret og tilmeldt pro-
grammet for vækstovervågning og sup-
plerende spædbørnsbespisning, mens vi 
fortsatte undervisningen af børn og mø-
dre i bespisning. Jeg er glad for at sige, at 
alle børn i programmet har fremskridt. 
Vi har haft to kvartalsmøder i året af-
holdt på sygehuset. Vi fik nogle forslag 
og forespørgsler fra vores ernæringsve-
jledere og kunder. Ernæringsvejlederne 
er udstationeret i landsbyerne hvor de 
hjælper os med at identificere under-
ernærede børn og uddanne deres mødre. 
De bad om at få nogle store tæpper 
eller måtter, som de kan sidde på, når 

de samles til uddannelse. De anmodede 
også om forklæder og noget supplerende 
spædbørnsmad til spædbørn, der er ty-
deligt underernærede. Vi har set, at nogle 
spædbørn har en meget dårlig appetit for 
moset mad, og derfor skal de have noget 
tilskudsmad for at de kan få det bedre.

Med din støtte håber vi at fortsætte 
arbejdet og tjene samfundet. Men det er 
dog trist, at vi mistede to ernæringsvejle-
dere sidste år for Buira East og Ndolwa. 
Vi kunne ikke forlade landsbyerne uden 
ernæringsvejledere, og derfor måtte vi 
erstatte dem. Må deres sjæl hvile i evig 
fred!

Mit team, jeg arbejder med, består af 
to ernæringsvejledere per landsby, hvilket 
i alt giver 30 og 3 supervisorer fra hospi-
talet (sygeplejersker).

Sr. Harriet slutter med at skrive, at de i 
2021 har udskrevet 80 børn fra projektet.

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

Hvis du ønsker, at dit bidrag til Sankt 
Vincent Grupperne skal ”øremærkes” et 
bestemt projekt, så er det vigtigt, at du 
skriver til hvilket projekt, f.eks. Haiti-2 
eller Peru. I modsat fald vil dit bidrag 
blive bogført som ”uspecificeret” og 
blive lagt i en pulje fordelt ligeligt mel-
lem alle projekterne.

Øremærket bidrag



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

Effektiv hjælp til forældreløse 
og handicappede børn i Vietnam
Vi har modtaget en rapport fra Sr. Hien, 
der er ansvarlig for børnehjemmet House 
of Hope. I rapporten skriver Sr. Hien:
Vi har det seneste år modtaget 6860 USD 
fra Sankt Vincent Grupperne, og har 
brugt denne dyrebare hjælp til foræl-
dreløse og handicappede børn i vores hå-
bets hus. Nu har vi 20 forældreløse, som 
går i skole hver dag. 39 handicappede 
børn med de forskellige svagheder som 
døvstumme, mentalt retarderede, Cere-
bral Parese og hjerneskadede. Disse børn 
behandles med fysioterapi i centret.

Personalet i House of Hope på 25 per-
soner består af: 16 søstre, 2 fysioterapeu-
ter, en læge og nogle unge frivillige. Det 
beløb, som SVG støtter med, bruges til 
de daglige rutiner på House of Hope for 
personalet, forældreløse og handicappede 
børn. Til de forældreløse børn er det 
skolepenge, mad og skolematerialer. Til 
de handicappede er det gebyr for pasning, 
fysioterapi og mad.

For to år siden var Covid-19 en stor 
udfordring for vores region og vores 
center. Både personalet og børnene blev 
smittet. Det har betydet perioder med 
isolering. I perioder var der ingen skole 
for de forældreløse børn. Det skulle 
foregå online. For de handicappede børn 
var der begrænsninger i pasningen og 
træningen.

Vi har lært at leve med covid-19 og 
aktiviteterne i House of Hope er blevet 
normale.

Du kan sikre den fortsatte støtte til 
House of Hope ved at indbetale et beløb 
på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 
eller MobilePay 19379. Mærk ind-
betalingen Vietnam I.


