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Tôn chỉ, mục đích: 

 
 VOSA được thành lập năm 1994 tại Portland, Oregon với mục đích 

kêu gọi mọi người cùng chung sức góp nhần vào việc giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ 

em nghèo, người tàn tật, bệnh nhân nghèo tại Việt Nam. 

 VOSA được điều hành bởi một nhóm thiện nguyện viên tự nguyện 

không hưởng thù lao, và mọi chi phí đi và về Việt Nam làm từ thiện đều do 

các thiện nguyện viên tự trả. Các chi phí khác được tiết kiệm đến mức thấp 

nhất để hầu hết các tiền quyên góp được chỉ dùng để giúp người nghèo ở 

Việt Nam. 

 VOSA chủ trương mọi hoạt động đều phải đặt dưới tôn chỉ: 

 

1. Trực tiếp: VOSA cử người đi liên lạc trực tiếp với các nhà tình 

thương hoặc với các cá nhân cần giúp đỡ, Tiền bạc và quà tặng cũng 

được giao tận tay người được giúp đõ. 

2. Thiết Thực: VOSA đáp ứng những gì mỗi nhà tình thương hoặc 

người được giúp đỡ cần nhất. 

3. Công bằng: VOSA giúp bất cứ người nào xét thấy cần giúp, không 

phân biệt tôn giáo, địa phương. 
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V.O.S.A 
Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập 

(1994-2004) 
 Lời nói đầu                                                         

 Hình ảnh về họat động từ thiện của VOSA  

trong 10 năm ( 1994-2004)                                      

 Năm 1995-1996    

 Năm 1997        

 Năm 1998 

 Năm 1999 

 Năm 2000 

 Năm 2001 

 Năm 2002 

 Năm 2003 

 Năm 2004 

 Qua những chặng đường 

 Những mảnh đời 

 Chương trình học bổng VOSA- 10 năm nhìn lại 

 Vui buồn cùng VOSA- Những chuyến công tác vùng 

xa 

 Một tấm lòng nhân ái 

 Thư của Ịp Sùi Sáng- một trẻ mồ côi đang được chùa 

Lá nuôi dưỡng 

 Thư của Ami- một trẻ mồ côi người Thượng đang 

được các soeur ở Tà Nung nuôi dưỡng 

 Thư của em Thái thị Kim Cúc- một người khiếm thị 

tại cơ sở Bừng Sáng. 

 Thư của em Trần thị Thìn- một em gái khiếm thị tại 

cơ sở Bừng Sáng 

 Thư của em Hùynh Long Tài- một em trai khiếm thị 

tại cơ sở Bừng Sáng 

 Lá thư từ chùa Lá 

 Nhà tình thương chùa Diệu Pháp-Long Thành 

 Mái ấm tình thương Thủy Biều- Huế 

 Nhà tình thuơng và trung tâm nuôi trẻ suy dinh 

dưỡng của các soeur xã Tà Nung- Lâm Đồng 

 Nhà tình thương chùa Pháp Võ-Nhà Bè 

 Phòng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí Vạn Thành 

 Nhà nuôi trẻ mồ côi Trần Châu- Phan Rang 

 Nhà tình thương Tia sáng- Bảo Lộc 
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 Lời mở đầu 
 
 Đặc san kỷ niệm 10 thành lập VOSA, đó là tên gọi cho tập san này. 

Đáng lẽ những trang giấy này phải được gửi đến tay quý vị vào năm năm 2004 

mới đúng như tên gọi ((1994-2004). Nhưng vì nhiều lẽ, mà nguyên nhân chính là 

sự bận rộn làm nhiều project từ thiện. Vì vậy mãi đến năm 2006 tập san này mới 

được gởi đến quý vị. Như vậy phải gọi là đăc san kỷ niệm 12 năm thành lập 

VOSA mới đúng ! Tuy nhiên, xin cho chúng tôi vẫn giữ y nguyên tên gọi ban đầu 

để đánh dấu 1 chặng đường đã qua. 

 
 Ngoaị trừ những hình ảnh mà VOSA đã gửi đến quý vị trong bộ DVD 2 

cuốn có tên gọi là “kỷ niệm 10 năm thành lập VOSA”, trong đặc san này, chúng 

tôi muốn gởi đến quý vị những tâm tình của những người cộng tác với VOSA bấy 

lâu, cũng như những giòng thư mộc mạc của trẻ mồ côi, của học sinh nghèo, của 

những em mù mà chúng tôi chỉ đánh máy lại cho dễ đọc mà thôi.  

 Có những cảnh đời khổ đau tuyệt vọng mà VOSA đã không trình bày được 

trong cuốn DVD. Qua tập san này, hy vọng quý vị sẽ hiểu rõ hơn về việc làm của 

VOSA và hài lòng hơn về những đóng góp  của quý vị đã được đưa đến tận tay 

những người nghèo khổ. 

 12 năm họat động, số tiền VOSA đã phân phối cho trẻ mồ côi, học sinh 

nghèo, tủ thuốc từ thiện, bênh nhân ung thư, cấp xe lăn cho người tàn tật, trợ cấp 

cho thương phế binh v..v.. đã gói gọn trong hơn 82 ngàn dollars Mỹ, cộng thêm 

hàng mấy trăm ký lô quần áo cũ, đồ chơi, thuốc men mà VOSA đã cặm cụi vác về 

Việt Nam  qua cả chục lần về làm từ thiện.  Số tiền này rất khiêm nhường so với 

những tổ chức từ thiện lớn.  Tuy nhiên, quý vị và VOSA cũng nên rất tự hào là 

chúng ta đã thay đổi và cứu vớt được số phận biết bao con người.  Chúng ta 

đã nuôi sống được nhiều ngàn trẻ mồ côi, đã đem lại tương lai cho hàng trăm 

đứa  trẻ nghèo khỏi phải bỏ học nửa chừng, chúng ta đã đem lại xe lăn cho 



những người tàn tật trước đây chỉ lết lê dưới đất, chúng ta đã đem thuốc tới 

cho những bệnh nhân nghèo, chúng ta đã đem tiền đến giúp những thương 

phế binh sống trong cơ hàn tủi nhục suốt mấy chục năm nay. 50 dollars cho 

một bệnh nhân hay một thương phế binh, hoặc 100 dollars cho một học bổng, số 

tiền đó không nhiều so với đời sống bên Mỹ, nhưng lại là một số tiền rất lớn cho 

những người nghèo khổ ở Việt Nam. Có người khi nhận được phong bì tiền, họ 

đã khóc oà lên và nói rằng cả đời chưa bao giờ đưọc cầm một số tiền lớn như vậy! 

 Nếu không có quý vị, VOSA không thể nào giúp được cả mấy chục nhà 

tình thương nuôi trẻ mồ côi, phát đuợc gần 400 học bổng, và giúp đuợc cả trăm 

trường hợp cần thiết như đã làm được trong 12 năm vừa qua. 

 Có người nói với VOSA là “ người nghèo và trẻ mồ côi ở ViệtNam  nhiều 

như sao trên trời, làm sao chúng ta giúp được hết ? giúp như muối bỏ bể mà thôi 

!!!” Đúng là nhiều người nghèo khổ thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không trải lòng 

ra giúp, mỗi người một tay thì đời sống của họ càng khổ hơn. Vì vậy, tuỳ hoàn 

cảnh mỗi người, cùng nhau góp sức thì nhiều cây con sẽ tạo thành một khu rừng. 

Mỗi người một tay sẽ làm nên việc lớn. Chúng ta nên thắp lên ngọc nến tình 

thương để sưởi ấm lòng người bất hạnh còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối  !!! 

VOSA tình nguyện bỏ thì giờ, công sức ra làm cây cầu nối giữa quý vị và những 

người không may mắn ở Việt Nam vì đó là ý nguyện của chúng tôi.  Phần thưởng 

cho chúng tôi chỉ là những nụ cười trên môi cụ già nghèo khó, hoặc ánh mắt ngời 

sáng của trẻ mồ côi khi nhận được quà, hoặc giọt nước mắt long lanh cảm động 

trên gương mặt xanh xao của bệnh nhân nghèo. 

 12 năm, VOSA có biết bao kỷ niệm trên những quãng đường dài len lỏi 

khắp nơi để giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam. Nhân đây, VOSA cũng xin giải thích 

tại sao chỉ giúp “nhà tình thương” mà không giúp các “cô nhi viện” ? lý do là nhà 

tình thương để chỉ các nơi nuôi trẻ mồ côi do các tôn giáo lập ra ( chùa hoặc nhà 

Trị Giá Học Bổng VOSA cấp mỗi năm

$200 $230

$410

$1,015
$1,080

$1,960
$2,085

$2,280

$2,800

$4,540

$3,970

$4,440

11994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



thờ) hoặc tư nhân. Thường là nuôi trẻ mồ côi một cách tình cờ, thí dụ như cha mẹ 

bỏ rơi trước cổng chùa, hoặc đi cứu trợ bão lụt thấy trẻ mồ côi vất vưởng nên 

động từ tâm đem về nuôi, hoặc lượm trẻ lang thang ở đầu đình xó chợ  đem về 

nuôi làm phước. Lúc đầu thì nuôi ít, sau tự nhiên tiếng lành đồn xa nên nhiều dần 

lên. Các cơ sở từ thiện này là tự phát lập nên, chánh phủ không chỉ định để nuôi 

trẻ mồ côi. Vì vậy tất cả đều phải tự túc, không có một nguồn trợ cấp xã hội nào 

hết. Các vị tu hành phải bương chải kiếm đủ mọi cách để nuôi lũ trẻ này. Tiền học 

phí lại không được miễn ! Do đó những nơi này rất cần chúng ta ra tay giúp đỡ. 

Ngược lại, các cô nhi viện do chánh phủ quản lý, có nguồn trợ cấp  của chánh phủ 

và được tài trợ từ các tổ chúc  từ thiện quốc tế. VOSA không đủ sức để giúp các 

cô nhi viện đó. 

 Về học bổng và các trường hợp khác, làm sao VOSA biết đến mà giúp ? tất 

cả đều do những sự tình cờ và sụ cố ý đi tìm tòi của chúng tôi. Sau đó thì được 

chính những người nghèo khổ này giớ i thiệu đến các người đồng cảnh ngộ. Tất 

cả những trường hợp cần cấp học bổng hoặc trợ cấp từ thiện, VOSA đều cử người 

đi đến tận nơi để tiếp xúc và tìm hiểu. Vì vậy, VOSA có thể ít về số lượng nhưng 

chúng tôi rất tự hào về chất lượng vì trường hợp nào cũng được xác minh cẩn 

thận và trao quà trực tiếp. 

 Khi giúp cho một nhà tình thương nào, chúng tôi cũng tiếp xúc trước để 

xem trẻ mồ côi ở đó có nhu câù gì : mùng mền, thực phẩm, thuốc men, quần áo, 

áo lót, sách vở, giày giép v..v… Tuỳ theo nhu cầu thực tế ở mỗi nơi, chúng tôi 

mua những phẩm vật đó đem đến tặng, còn một phần tiền, chúng tôi đưa cho vị 

giám đốc (thường là sư cô hay soeur) để phụ mua thức ăn cho các em và đóng 

tiền học phí. Nơi nào cần xây cái gì hoặc sửa chữa cái gì, chúng tôi yêu cầu nơi 

đó lên bản dự trù kinh phí, xét thấy hợp lý thì chúng tôi tổ chức vận động để tài 

trợ thực hiện công trình đó. 

 Những kỷ niệm làm từ thiện của VOSA thì nhiều lắm, quý vị có thể tìm 

thấy khắp nơi trong các bài viết của tập san này. Riêng tôi thì vẫn nhớ hoài cái rụt 

rè của một em trai mồ côi ở Diệu Pháp khi tôi hỏi “các em ước mơ gì ?” em lấy 

hết can đảm mới nói lên :‟chúng con cần máy computer để học”, và tôi đã thấy 

được ánh mắt ngời sáng của các em khi VOSA đem computer đến.  Rồi các em 

khiếm thị ở Bừng Sáng, khi tôi cũng hỏi cùng một câu: „các em ước mơ gì ?” lòng 

tôi chùng lại khi nghe được câu trả lời: “được ăn cơm hàng ngày với thịt ”. 

Những ước mơ thật tầm thường, quá đơn giản với chúng ta , nhưng với các em, 

vẫn chỉ là ước mơ. Với chút mơ mộng trong lòng, VOSA mong ước sẽ được tiếp  

tục,  cùng với quý vị, biến những ước mơ nhỏ nhoi đó thành hiện thực…… 

Thay Mặt Ban Chấp Hành VOSA 

Phạm thị Thủy 

Hội Trưởng 
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Năm đầu tiên khi mới được thành lập, VOSA chỉ có 

một số tiền rất khiêm nhường là 730 dollars quyên 

góp từ gia đình. Cuôí năm 1994, bác sĩ Trần chu 

Thủy, hội phó và là người đồng thành lập VOSA, đã 

về Việt Nam giúp cho nhà tình thương Diệu Giác  

(Thủ Đức) gạo, đường, bột ngọt, 50 phần quà.  

Những món quà đó và cộng thêm quần áo cũ, đồ 

chơi, thuốc tây mang về từ Mỹ đã đem lại niềm vui 

lớn cho 50 em mồ côi tại đây. Lúc đó Diệu Giác còn 

là một chùa sư nữ rất nghèo, nhà tranh vách đất. Các 

ni cô phải làm ruộng, trồng rau để nuôi 50 trẻ mồ côi. 

 

Chương trình học bổng cũng đã bắt đầu vào năm 

1994 với 10 học bổng trị giá 200 dollars. Mỗi học 

bổng $20. Ba trong số 10 em được học bổng đầu tiên 

nay đã tốt nghiệp đại học và có việc làm vững vàng, 

đó là em Phan Thảo Nguyên , Bùi Đình Minh Huy, 

và Võ Mỹ Linh.  

  

  

  

NĂM 1994 



 
 

 

Cấp 10 học bổng cho học sinh, trị giá $230. 

 

 

 

 
Bác sĩ Trần Chu Thủy lại về thăm nhà tình thương Diệu Giác, lần này Diệu Giác nuôi 

được 70 trẻ mồ côi, quà tặng cho Diêu Giác lần này cũng nhiều hơn: gồm 70 phần quà, 

mỗi phần gồm 1 mùng, 1 mền, tập vở, sà bông, kem đánh răng, khăn mặt, bánh kẹo. 

Ngoài ra còn có quần áo, đồ chơi mang từ Mỹ về, và 1 số vải để may quần áo cho các 

cháu. Thêm vào đó, VOSA còn tặng Diệu Giác tiền mặt để phụ lo tiền học và sửa chữa 

nơi ở cho các cháu. Tất cả là $1,040. 

 

Năm 1996, VOSA cấp được 12 học bổng, trị giá $410. 

 

Tháng 9 năm 1996, VOSA tổ chức bữa ăn gây quỹ tại Asian Family Center tại Portland, 

tổng số tiền thu được từ bữa ăn gây quỹ này là $2,000. 

 

 

Năm 1996 

Năm 1995 

 

Bữa ăn gây quỹ của VOSA năm 1996 

VOSA giúp trẻ mồ côi tại nhà tình 

thương Diệu Giác năm 1996. 



 
 

VOSA đã: 

1) Tặng nhà tình thương chùa Diệu Giác 65 phần quà ( mổi phần gồm 1 mền, 1 

chiếu, 1 mùng, 1 bộ quần áo, 1 đôi giép, 1 khăn mặt, 1 ống kem đánh răng, 1 bàn 

chải, tập vở, kẹo bánh), 9 cây quạt máy, 3 tủ kiếng đựng sách, 300 cuốn sách 

truyện Tất cả trị giá $900. Thêm vào đó, VOSA cũng tặng các cháu mồ côi 150lbs 

quần áo cũ, đồ chơi, thuốc tây mang từ Mỹ về. 

2) Tặng trung tâm nuôi trẻ khiếm thị Bừng Sáng 600kg gạo, đường, xà bông, dầu ăn, 

tiền mặt và 2 bữa ăn ngon. Tất cả trị giá $550. 

3) Tặng Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Quận 4 hiện vật như đường, sữa, dầu 

ăn, thuốc tây. Trị giá $110. 

4) Cấp 26 học bổng cho học sinh nghèo và tặng tự điển cho 9 học sinh. Tất cả trị giá 

$1,015. 

5) Tổ chức bữa ăn gây quỹ tại Portland, thu được $1,525 

 

Phát quà cho trẻ mồ côi tại Diệu Giác 

năm 1997 

Tặng 2 tủ Gi Tặng 2 tủ sách và 300 cuốn sách 

cuốn sách . 

 

  Tặng 9 quạt máy cho Diêu 

Giác. 

 

 

 

Trẻ câm điếc, chậm phát triển tại 

Trung Tâm Khuyết Tật Quận 4. 

Tặng thực phẩm cho Trung Tâm 

KTQ4. 

Giúp trẻ mù tại trung tâm 

Bừng Sáng 

Năm 1997 

  



 

 

 

 

 

 

 

Năm 1998, VOSA đã: 

1) giúp nhà tình thương chùa Diêu Giác 

$650 gồm sách vở, vải may quần áo, 

dụng cụ học tập, thuốc tây, quần áo, đồ 

chơi, các bữa ăn ngon, và tiền mặt. Số 

trẻ mồ côi tại Diệu Giác đã lên đến 95 

cháu.  

2) Giúp trạm xá từ thiện xã Vạn Thành, 

nhà tình thương nhà thờ xã Vạn Thành 

và trung tâm nuôi trẻ suy dinh dưỡng xã 

Tà Nung (Lâm Đồng) $1,050. Đây là 

các cơ sở từ thiện do linh mục Nguyễn 

văn Thành lập ra và trực tiếp điều hành. 

3) Giúp trung tâm nuôi trẻ khiếm thị Bừng Sáng 

 $600 gồm gạo, thực phẩm, các bữa ăn ngon, tiền mặt. Trung tâm này nuôi dạy 45 

em mù mồ côi.  

4) Phát gạo, thực phầm cho người nghèo ở Suối Nghệ. Phát tập vở, học cụ, và giúp 

tiền sửa chữa 2 lớp học tình thương xã Suối Nghệ, Bà Rịa, do Tịnh Quang Ni Tự 

lập ra. Trị giá tổng cộng $400. 

5) Giúp $300 sửa chữa 2 lớp học tình thương ở nhà thờ huyện Long Mỹ, Cần Thơ. 

6) Cấp 26 học bổng cho học sinh nghèo. Trị giá $1,080. 

7) Tồ chức sổ xố rút thăm gây quỹ, $5/vé. Bán được 685/1000 vé phát hành. Thu 

được $3,425. Trừ tiền in vé và tiền mua giải thưởng. Số tiền thu được do việc tổ 

chức sổ xố là $2,720. 

 

 

Năm 1998 

Lớp học tình thương nhà thờ xã 

Long Mỹ, Cần Thơ. 

Trao tiền mặt cho nhạc sĩ khiếm thị Đào Khánh Trường, 

giàm đốc trung tâm khiếm thị Bừng Sáng 

 

Trẻ suy dinh dưỡng xã Tà Nung, Lâm 

Đồng 



 

 

 

 

 

 

Năm 1999, VOSA đã: 

1) Giúp nhà tình thương chùa 

Diêu Giác 1 bữa ăn ngon và 

300 lbs quần áo, đồ chơi, 

thuốc tây cho trẻ con. 

2) Giúp 2 thùng thuốc tây cho 

phòng khám từ thiện Vạn 

Thành, tiền và thực phẩm cần 

thiết cho nhà tình thương 

Vạn Thành, và trung tâm 

nuôi trè suy dinh dưỡng Tà 

Nung. Tất cả trị giá $550. 

3) Giúp 500 kg gạo và 2 bữa ăn 

ngon cho trung tâm nuôi trẻ 

khiếm thị Bừng Sáng $200. 

4) Trợ cấp $2,580 học phí học massage và bấm huyệt cho 10 em khiếm thị tại Bừng 

Sáng. Mỗi em cần $258 

để đóng học phí học 

trong 6 tháng. Sau khi 

học xong là có thể bắt 

đầu làm việc để tự nuôi 

sống bản thân. 

5) Cấp 32 học bổng cho học 

sinh nghèo gồm 9 em 

được bảo trợ (tối thiểu 

$100 /năm) và 23 hoc 

sinh được học bổng căn 

bản ( tối thiểu $40/năm). 

Tổng cộng học bổng năm 

1999 là $1,960. 

Năm 1999, VOSA bắt đầu chương trình học bổng bảo trợ nhằm giới thiệu các em 

học sinh nào có hoàn cảnh thật nghèo khổ đến trực tiếp với người bảo trợ.  Người 

bảo trợ sẽ cấp học bổng mỗi năm ít nhất $100/học sinh cho đến khi em đó học 

xong lớp 12. Số tiền này sẽ đủ cho đóng tiền học phí, mua sách vở, và may đồng 

phục đi học. Cuối mỗi niên học, em học sinh được bảo trợ có bổn phận phải báo 

cáo kết quả học tập đến người bảo trợ. Thêm vào đó, hai bên sẽ viết thư thăm hỏi 

lẫn nhau và người bảo trợ có thể thăm “đứa con nuôi tinh thần” của mình khi có 

dịp về thăm Việt Nam. Với sự giúp đỡ đạc biệt này, các em được bảo trợ sẽ có 

nhiều cơ hội phát triển năng khiếu và rõ ràng sẽ thay đổi được cuôc đời các em. 

 

Năm 1999 

Phòng khám từ thiện xã 

Vạn thành, Lâm Đồng 

Trung tâm nuôi trẻ suy 

dinh dưỡng xã Tà 

Nung. 



Năm 2000 
 

 

Năm 2000, đánh dấu năm bắt đầu một thiên niên kỷ, VOSA cũng đã làm được rất nhiều 

việc như sau: 

1) Giúp 2 nhà tình thương 

Vinh Sơn 1 và Vinh Sơn 2 

ở Kontum 400 phần quà, 

gồm bánh kẹo và tập vở, 

400 bộ quần áo, gạo, mì 

gói, thực phẩm khô, mùng 

mền, sữa, và 160 lbs quần 

áo cũ, đồ chơi mang từ Mỹ 

về. Tất cả trị giá $1,500. 

2) Giúp trường dạy trẻ điếc 

Anh Minh ở Thị Nghè 1 

máy computer cũ và máy 

trợ thính. Trị giá $400. 

3) Giúp nhà nuôi trẻ mồ côi Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ 70 phần quà ( gồm 

quần áo, kem đánh răng, xà bông, khăn mặt, tập vở, bánh kẹo), xà bông giặt, 

thuốc tây, gạo, thực phẩm khô, và tiền mặt để sửa chữa bàn học và giường ngủ. 

Trị giá $400. 

4) Trợ cấp học phí học massage và bấm huyệt cho 6 em mù ở câu lạc bộ khiếm thị 

Bừng Sáng. $1,500. 

5) Giúp câu lạc bộ khiếm thị Bừng Sáng 300 kg gạo, 2 bữa ăn ngon, và tiền mặt. Trị 

giá $600. 

6) Giúp 1 làng cùi ở Pleiku 200 phần quà gồm mì gói và bánh kẹo. Phân phát quần 

áo cũ cho người cùi. Trị giá $200. 

7) Giúp nhà tình thương chùa Diêu Giác một máy computer cũ, gạo, xà bông giặt, và 

1 bữa ăn ngon. Trị giá $600. 

8) Tặng lưu học xá miễn phí nhà thờ huyện Long Mỹ, Cần Thơ 1 ghe để đưa học 

sinh đi học qua sông, và trang bị 8 gường + 2 bộ bàn ghế cho lưu học xá này. Trị 

giá $600. 

9) Tặng 3 thùng thuốc tây cho phòng khám bệnh từ thiện xã Vạn Thành $300. 

10) Giúp nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi xã Vạn Thành và trung tâm nuôi trẻ suy 

dinh dưỡng xã Tà Nung, Lâm Đồng $600. 

11) Giúp thực phẩm khô, bánh kẹo, và tiền mặt cho trung tâm nuôi trẻ khuyết tật 

Quận 4. Trị giá $200. 

12) Tặng gạo và thực phẩm khô cho nhà tình thương chùa Lá ( Nhà Bè). Trị giá $150. 

13) Cấp 33 học bổng cho học sinh nghèp, trong đó có 12 học sinh được học bổng bảo 

trợ ( $100 và hơn/năm) và 21 học sinh được học bồng căn bản ( $40/năm). Trị giá 

$2,085. 

 

NNăămm  22000000  

Nhà tình thương Vinh Sơn 1, Kontum 



   

 

 

 

 

 

 

Năm 2001, VOSA đã: 

1) Giúp thêm 1 máy computer cho các em học, 1 bữa ăn ngon, và tiền mặt để phụ 

đóng học phí cho các em. Tổng cộng $700. 

2) Giúp nhà tình thương nuôi trẻ mổ côi Tà Nung, Lâm Đồng gồm tập vở, quần áo, 

giày dép, mùng mền, và tiền mặt. Tổng cộng $400. 

3) Tặng một thùng thuốc cho phòng khám từ thiện miễn phí xã Vạn Thành. Trị giá 

$100. 

4) Tặng gạo, 2 bữa ăn ngon, và tiền mặt cho câu lạc bộ khiềm thị Bừng Sáng. $300. 

5) Lần đầu tiên đến giúp nhà tình thương chùa Diệu Phước ở Long Thành, VOSA đã 

giúp 1 TV màu, 1 máy computer cũ, 5 xe đạp, quần áo, tập vở, giày dép, thuốc 

tây, xà bộng, kem đánh răng, đống phục để đi học. Tất cả trị giá $1,000. 

6) Giúp nhà tình thương chùa Lá, nơi nuôi 16 trẻ mồ côi và 6 cụ già không nơi 

nuơng tựa 22 phần quà (gồm mùng, mền, kem đáng răng, khăn mặt, xà bông, 

bánh kẹo), và mì gói, thực phầm khô, đồ chơi. Tổng cộng $300. 

7) Giúp trẻ em tàn tật $100. 

8) Giúp 15 hộp Mutivitamin cho nhà tình thương Vinh Sơn, Kontum. Trị giá $50. 

9) Cấp 36 học bổng cho học sinh nghèo, gồm 13 học bổng bảo trợ và 23 học bổng 

căn bản. Tổng cộng $2,280. 

 

Năm 2001 

Hình trên: phái đoàn VOSA và các em mồ côi chùa Diệu Pháp, Long Thành 

năm 2001, xin xem thêm hình ảnh năm 2001 ở trang kế tiếp. 

 



 

 

 

 

 

 

Năm 2002, VOSA đã: 

1) Giúp nhà tình thương chùa Diệu Pháp 160 phần quà (mỗi phần gồm 1 bộ quần áo, 

1 đôi giép, 1 cái mũ, tập vở, học cụ), đồ chơi, bánh kẹo, và tiền mặt $700. Tổng 

cộng $1,000. Đây là lần thứ hai hội Act Of Love của Oregon đã trao tiền cho 

VOSA để giúp riêng cho nhà tình thương chùa Diêu Pháp. 

2) Tặng nhà tình thương chùa Lá tập vở, dụng cụ học sinh, đồ chơi, một bữa ăn 

ngon, và tiền mặt để phụ giúp nuôi các em. Tổng cộng $200. 

3) Giúp câu lạc bộ khiềm thị Bừng Sáng 2 bữa ăn ngon và trao $350 tiền mặt để phụ 

giúp tiền học cho các em. Tổng cộng $500. 

4) Giúp nhà tình thương nhà thờ xã Tà Nung toàn bộ sách vở, học cụ của  một năm 

học cho 23 em mồ côi, và  kèm theo quần áo, mũ, đồ chơi, bánh kẹo, tiền mặt. 

Tổng cộng $400. 

5) Giúp nhà nuôi trẻ suy dinh dưỡng Tà Nung $100 và phòng khám từ thiện Vạn 

Thành 2 thùng thuốc trị giá $200. 

6) Lần đâu tiên đến giúp nhà tình thương chùa Pháp Võ, tặng 300 kg gạo và 10 

thùng mì gói. Trị giá $100. 

7) Cấp 40 học bổng cho học sinh nghèo, gồm 14 học bổng bảo trợ và 26 học bổng 

căn bản. Đồng thời tặng sách vở cho 20 học sinh nghèo ở lưu học xá miễn phí nhà 

thờ huyện Long Mỹ. Trị giá tổng cộng $2,800. 

 

 
 

Tặng quà cho 165 trẻ mồ côi chùa Diệu Pháp, 

LongThành 
Tặng quà cho trẻ mồ côi và người già chùa 

Lá 

 
 

Tặng các bữa ăn ngon cho trẻ mù ở CLB Bừng 

Sáng 

Tặng quà cho trẻ mồ côi nhà thờ xã Tà Nung 

Năm 2002 



 

 

 

 

 

 

Năm 2003 là năm họat động rất khởi sắc của VOSA, bắt đâu từ việc liên kết với các Hội 

từ thiện tình thương (Associate Compassion –AC): AC- France, AC-Canada, AC-USA để 

thực hiện được nhiều project lớn mà trước đây VOSA không thể nào làm được một mình, 

thí dụ như: xây nhà bếp và phòng y tế cho nhà tình thương Diệu Pháp, xây bể chứa nước 

mưa, xây phòng ngủ và đóng giường cho nhà tình thương chùa Lá, góp chi phí mổ tim 

cho 4 trẻ em nghèo bị bệnh tim, giúp xây nhà cho 2 gia đình nghèo tại Sóc Trặng, giúp 4 

gia đình mồ côi cha vì Aids tại Sóc Trẵng. 

Nói chung, năm 2003, VOSA đã: 

1) Hội Act of Love đã uỷ nhiệm tiền cho VOSA để xây phòng đọc sách và 2 nhà 

tắm, nhà vệ sinh cho 153 trẻ mồ côi nhà tình thương chùa Diêu Pháp. Trị giá 

$1,300. 

2) Giúp nhà tình thương Diệu Pháp 153 phần quà (gồm quàn áo, tập vở, giày dép, đồ 

chơi, xà bông, kem đánh răng) và tiền mặt để nuôi các em. Trị giá $1,100. 

3) Giúp nhà tình thương Diệu Pháp xây nhà bếp, một phòng y tế trang bị 8 giường 

nằm, 1 tủ thuốc sơ cứu, và một ghế nhổ răng. Trị giá $800. 

4) Giúp xây bể chứa nước mưa cho nhà tình thương chùa Lá $300. 

5) Giúp xây phòng ngủ và đóng giường cho 25 trẻ mồ côi và 6 người già chùa Lá 

(đợt 1) $1,130. 

6) Giúp sách vở, gạo, giày dép, xà bộng, kem đánh răng, đồ chơi, và tiền mặt để nuôi 

các em $360. 

7) Giúp 160 phần quà cho trẻ mồ côi chùa Pháp Võ ( mỗi phần quà gồm 1 bộ quần 

áo, dầu gội đầu, khăn mặt, kem đánh răng, 1 đội giép, tập vở, bánh kẹo) và $100 

tiền mặt để mua thực phẩm nuôi các em. Trị giá $730. 

8) Giúp 4 em nhỏ ở Long An, Sài gòn, Bến Tre, Lâm Đồng chi phí mổ tim. Đây chỉ 

là phần của VOSA đóng góp chung với các Hội từ thiện khác. Tổng cộng phần 

của VOSA $2,290. 

9) Giúp 4 bữa ăn ngon cho 53 trẻ mù mồ côi tại Câu Lạc Bộ khiếm thị Bừng Sáng và 

trao tiền mặt $350 để nuôi các em. Tổng cộng $630. 

10) Giúp nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi và trè suy dưỡng xã Tà Nung ( Lâm Đồng) 

$400. 

11) Giúp 1 thùng thuốc tây cho phòng khám từ thiện xã Vạn Thành $100. 

12) Phát bánh kẹo và giúp tiền mặt để phụ vào các bữa ăn trưa miển phí của Trung 

Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Quận 4. Tổng cộng $300. 

13) Giúp thực phầm cho Câu Lạc Bộ Trẻ Em Đường Phố Ga Xe Lửa Hoà Hưng $100. 

14) Xây 2 nhà cho 2 gia đình nghèo mồ côi cha tại Sóc Trăng $600. 

15) Giúp 4 gia đình nghèo mồ côi cha vỉ Aids tại Sóc Trăng $200. 

16) Cấp 52 học bổng cho học sinh nghèo, trong đó 31 học bổng bảo trợ ($100/năm) 

và 21 hoc bổng căn bản ( $40/năm), cấp 12 học bổng cho trẻ mồ côi chùa Lá, và 

giúp tập vở, học cụ cho 300 học sinh nghèo ở Xuân Lộc. Tổng cộng $4,540. 

 

Năm 2003 


