
Tồn quỹ cuối năm 2013:  $3,845 

Thu năm 2014:                  $10,229 

Chi năm 2014:                   $11,454 

Quỹ tồn cuối năm 2014:    $2,620 

 

Số tiền $11,454 đã chi vào các khoản mục: 

 1) Giúp tiền thuốc cho 12 bệnh nhân ung thư sống ở hành lang bệnh viện ung bướu 

Sàigòn và các bệnh nhân ung thư nghèo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Dồng, Sóc 

Trăng. $600 

 2) Giúp 17 trường hợp đáng thương ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng . 

             $1,200 

 3) Giúp 1 thùng thuốc cho phòng khám từ thiện Vạn Thành, Lâm Đồng. 

 

3 mục từ thiện trên đã chi $1,900 

 

 4) ***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, chùa Phước Quang 

nuôi trẻ mồ côi và người già ở Quảng Ngãi, chùa Pháp Bình nuôi trẻ mồ côi và 

người già ở Bình Chánh Sài gòn. 

Mục số 4 đã chi $5,500 

Xin mời xem hình ảnh và thư cám ơn của mục số 1 đến mục số 4 qua link( nếu bấm vào 

link mà không xem được thì xin copy và paste vào browser): 

https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/VosaSActivitesInVNDuringTheYea

rOf2014?authuser=0&feat=directlink 

5) Cấp 32 học bổng cho các em học sinh và sinh viên ở Sài gòn, Quảng Nam, Quãng 

Ngãi, Huế, Lâm Đồng, cấp 2 xe đạp cho 2 học sinh nghèo ở Huế và Quảng Nam  

(danh sách học bổng đính kèm theo báo cáo này). 

 

https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/VosaSActivitesInVNDuringTheYearOf2014?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/VosaSActivitesInVNDuringTheYearOf2014?authuser=0&feat=directlink


Số tiền chi cho 32 học bổng và 2 xe đạp là $3,675 

Xin mời xem hình ảnh và thư cám ơn của mục số 5 qua link( nếu bấm vào link mà không 

xem được thì xin copy và paste vào browser): 

https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/ThuCamOnVaHinhHocSinhNhanH

ocBongVosaNienHoc1415?authuser=0&feat=directlink 

 ồm tiền xe cho các cộng tác viên ở Việt Nam đi trao tiền, đi liên 6) Các chi phí khác: g

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. 

 

ố tiền chi cho mục 6 là $420 S

 

Danh sách học sinh nhân học bổng VOSA niên học 2014-2015 đính kèm theo đây . 

 

            *** Phước Quang tịnh thất là một ngôi chùa nhỏ nằm lọt thỏm trong miền quê xã 

Tinh An tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chùa được xây dựng cách đây 57 năm. 

Trải qua những năm tháng chiến tranh, lại không được tu sửa gì nên chùa đổ nát, xập xệ. 

Trong chùa chỉ có một sư trụ trì, năm nay đã 73 tuổi. Ở một miền quê nghèo, thày Thích 

Hạnh Khiết đã gồng mình cưu mang 14 trẻ mồ côi và 9 người già không nơi nương tựa 

trong ngôi chùa ẩm thấp, chật chội của mình. Được người quen giới thiệu, đầu năm 

2014,VOSA đã cử cộng tác viên đến tận nơi xem xét để tìm cách giúp đỡ. Chứng kiến tận 

mắt trẻ mồ côi, người già, và cả thầy trụ trì nữa phải sống trong những căn phòng sau 

chùa tối tăm, ẩm thấp, mùa hè thì nóng như thiêu,mùa mưa thì dột nát tứ bề, cột kèo đã 

mục, mái ngói đã bể, phải chống chèo tạm bằng các nhánh cây. VOSA đã đề nghị với 

thày dùng miếng đất còn trống phía sau chùa đế cất một dẫy phòng tường gạch mái tôn, 

gồm 2 phòng cho trẻ mồ côi và một phòng cho người già, cộng thêm một phòng vệ sinh. 

Kinh phí sẽ do VOSA vận động từ  nhiểu nguồn. Thày đã đồng ý và lên dự trù khoảng 

150 triệu ( $7500). VOSA đã vận động được ân nhân đóng góp $1000, số tiền còn lại do 

hội VINAHF đảm nhận ( do VOSA giới thiệu) và các nhà hảo tâm khác tài trợ.  

Khi thi công phần móng, do là đất ruộng nên phải đổ móng gấp 3 lần dự trù ban đâu, vì 

vậy nhà thầu bàn với thày nên xây lên 3 tầng đề có chỗ ở rộng rãi hơn và có chỗ để tránh 

lụt khi mùa bão đến. Do đó, công trình này tăng kinh phí lên gấp mấy lần so với dự trù 

ban đầu, thày cũng đã rất cố gắng để vay mượn và vận động các nhà hảo tâm khác để 

hoàn thành công trình này.  

Tháng 11 năm 2014, công trình được khánh thành gồm 3 tầng, 4 phòng, 2 phòng cho các 

cụ già, 1 phòng cho trẻ mồ côi, và 1 phòng dành làm phòng làm việc của thày cũng là 

phòng y tế, 1 sân thượng cho các em sinh hoạt và phơi quần áo trong mùa mưa. 

Các phòng đều đẹp đẽ, thoáng mát, sạch sẽ. VOSA đã tài trợ toàn bộ quạt, giường cho 

công trình này, trị giá $1,700 

https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/ThuCamOnVaHinhHocSinhNhanHocBongVosaNienHoc1415?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/103493658810781067208/ThuCamOnVaHinhHocSinhNhanHocBongVosaNienHoc1415?authuser=0&feat=directlink


Tiếp xúc với VOSA, các cụ già và trẻ mồ côi rất vui mừng và tri ân chúng ta, họ nói “có 

nằm mơ cũng không nghĩ ra được bây giờ được ở trong những căn phòng đẹp đẽ như 

vậy”. Riêng thầy thì vẫn ở trong căn phòng cũ kỹ tối tăm sau chính điện vì thày nguyện 

hy sinh tất cả cho người khác, món nợ xây nhà thày vẩn phải lo trả dần dần… 

Tổng số tiền VOSA giúp cho chùa Phước Quang trong năm 2014 là $2,800. 

 

*** Chùa Pháp Bình nằm trong một ngõ hẻm nhỏ xíu ỡ huyện Bình Chánh, vùng 

ngoại ô Sài gòn. VOSA biết chùa này cũng do có người giới thiệu. Chùa rất giống chùa 

Phước Quang ở Quảng Ngãi là cũng chỉ do một sư ông trụ trì và cũng cưu mang trẻ mồ 

côi và người già không nơi nương tựa. Chùa bị dột nát khắp nơi, sư và trẻ mồ côi, người 

già phải che các tấm bạt dưới mái tôn đế tránh dột. VOSA đã giúp chùa làm 4 đợt để lợp 

lại mái tôn, thay cửa, lát lại gạch nền cho sạch sẽ.  

Tổng số tiền VOSA giúp cho chùa Pháp Bình trong năm 2014 là $1,200. 


