Tồn quỹ cuối năm 2012: $6,087
Thu năm 2013:

$6,063

Chi năm 2013:

$8,305

Quỹ tồn cuối năm 2013:

$3,845

Số tiền $8,305 đã chi vào các khoản mục:
1) Giúp tiền thuốc cho 24 bệnh nhân ung thư sống ở hành lang bệnh viện ung bướu
Sàigòn và các bệnh nhân ung thư nghèo ở Quảng Nam, Lâm Đồng.
2) Giúp 32 trường hợp đáng thương ở miền Trung như nghèo mà còn bị tai nạn lưu
thông, hoặc bị té, hoạc tàn tật, mù lòa mà còn bị bệnh không có tiền mua thuốc.
3) Giúp 1 gia đình 3 người ở Huế bị cháy nhà phỏng nặng cả nhà.
4) Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung.
5) Giúp 2 thùng thuốc cho phòng khám từ thiện Vạn Thành, Lâm Đồng.
5 mục từ thiện trên đã chi $2,900
6) Giúp các nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi: câu lạc bộ khiếm thị Bùng Sáng Quận 10
Sài gòn, nhà tình thương Trần Châu Phan Rang nuôi trẻ mồ côi khuyết tật và người
già bị thần kinh, nhà tình thương Tà Nung Lâm Đồng, mái ấm Hy Vọng ở Huế nuôi
trẻ mồ côi khuyết tật.
Mục số 6 đã chi $1,700
Xin mời xem hình ảnh và thư cám ơn của mục số 1 đến mục số 6 qua link( nếu bấm vào
link mà không xem được thì xin copy và paste vào browser):
https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/HoatDongTuThienCuaVOSATrongNam2013?a
uthuser=0&feat=directlink

7) Cấp 30 học bổng cho các em học sinh và sinh viên ở Sài gòn, Quảng Nam, Quãng
Ngãi, Huế, Lâm Đồng ( danh sách học bổng đính kèm theo báo cáo này).
Số tiền chi cho 30 học bổng là $3,200

Xin mời xem hình ảnh và thư cám ơn của mục số 7 qua link( nếu bấm vào link mà không
xem được thì xin copy và paste vào browser):
https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/VOSASScholarshipsOf20132014?au
thuser=0&feat=directlink

8) Các chi phí khác: gồm tiền xe cho các cộng tác viên ở Việt Nam đi trao tiền, đi liên
lạc với các cơ sở từ thiện, lệ phí chuyển ti ền qua dịch vụ, tiền tem thư, lệ phí báo
cáo hàng năm cho tiểu bang, văn phòng phẩm.
Số tiền chi cho mục 8 là $505
Danh sách học sinh nhân học bổng VOSA niên học 2013-2014 đính kèm theo đây .

