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Dr. Trần Chu Thủy, O.D
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“ Tôi nói cho quý vị nghe. Muốn hạnh phúc 1 giờ thì đi ngủ, 1 ngày thì đi
câu cá, 1 tuần thì đi du lịch, 1 tháng thì lập gia đình, 1 năm thì có con.
Nhưng nếu muốn hạnh phúc 1 đời người thì phải giúp người”
Trích lời bác sĩ Nitin Shahm, người đã từng qua Ấn Độ và Zambia khám bệnh, giải
phẫu cho trẻ em nghèo.
Theo thông lệ, hàng năm
VOSA gởi một bản tin
đến quý vị để báo cáo
những họat động và thu
chi tài chánh của năm
trước. Trong bản tin năm
nay, chúng tôi xin báo
cáo những họat động và
thu chi tài chánh của thời

gian từ 15 tháng 3 năm 2008
đến 15 tháng 3 năm 2009. Lý
do chọn thời kỳ này như một
“fiscal year” thay vì báo cáo
theo “calendar year”, vì vào
mỗi cuối năm, chúng tôi có tổ
chức quyên góp và đem về
Viêt Nam làm từ thiện vào
thời gian gần Tết
Nguyên Đán, có nghĩa
là vào những tháng đầu
của năm kế tiếp. Vì
vậy chọn thời kỳ này
sẽ phản ảnh trung thực
những đóng góp của
quý vị và họat động
của VOSA trong năm
báo cáo. Những đóng
góp của quý vị sau
ngày 15/3/09, chúng
VOSA và trẻ mồ côi tịnh thất Long Thành tôi sẽ báo cáo vào bản

Phó Hội Trưởng
Cùng các đại diện ở VN:

Cô Phạm Thục Tuyết Xuân
(Thu)
Ông Trương Đình Giáo
Ông Lương Đình Chuyên

tin sang năm.
Hình ảnh từ thiện của
VOSA tại Việt Nam năm
2008 và 3 tháng đầu năm
2009, cũng như hình ảnh từ
thiện các năm trước, chúng
tôi có lưu lại tại:
http://community.webshots.com/
user/vosaoregon
Xin quý vị vào đó để xem rất
nhiều hình của mỗi năm có
kèm theo chú thích đầy đủ.
Chúng tôi chưa tiện làm một
website cho VOSA, nhưng
những hình ảnh này đã nói
lên được các họat động của
VOSA tại Vietnam.
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Trang 17.18.19
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BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÁNH NĂM 2008 (từ March 15/08-March 15/09)
THU
Ân nhân đóng góp
(danh sách đính kèm)

Quỹ năm 2007 chuyển
qua:

TỔNG CỘNG TIỀN
CÓ NĂM 2008

$17,135.00

$1,144.00

CHI
A) Giúp các nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi:
1) Nhà tình thương chùa Ngọc Tuyền- Bà Rịa
2) Nhà tình thương Hương Phương-Quảng Bình
3) Nhà tình thương Đồng Tâm-Long Khánh
4) Nhà tình thương chùa Đức Sơn-Huế
4) Nhà tình thương tịnh thất Long Thành
3) Nhà tình thương nhà thờ xã Tà Nung và trường
nuôi trẻ suy dinh dưỡng xã Tà Nung
4) Trường nuôi trẻ mù mồ côi Bừng Sáng
5) Nhà tình thương Trần Châu, Phan Rang
6) Nhà tình thương Tia Sáng, Bảo Lộc
7) Nhà tình thương chùa Lá-Nhà Bè
8) Nhà tình thương chùa Pháp Võ-Nhà Bè
9) Trợ cấp hàng tháng cho một trẻ mồ côi có cha
mẹ chết vì Aids.
Cộng giúp trẻ mồ côi
B) Cấp học bổng và trợ giúp giáo dục:
1) Cấp 57 học bổng cho học sinh nghèo,gồm
47 học bổng bảo trợ và 10 học bổng căn bản
2) Trợ cấp cho 2 học sinh tiểu học nghèo tại Long
Thành

$1,600.00
$1,020.00
$500.00
$500.00
$220.00

(1)
(2)
(3)
(4)

$300.00
$780.00
$800.00
$800.00
$300.00
$120.00
$500.00 (5)
$7,440.00

$5,500.00
$70.00

Cộng học bổng và giáo dục
C) Các hoạt động từ thiện khác:
1) Giúp 9 trường hợp đáng thương tại Đà Nẵng,
Huế, Sàigòn ( xem những trang cuối).
2) Giúp tiền hóa trị và tiền thuốc cho hai bệnh nhân
ung thư nằm ở hành lang bệnh viện ung bướu SG.
3) Giúp trạm xá từ thiện Vạn Thành và Tà Nung
4) Phát thực phẩm cho những gia đình nghèo ở miền
sâu, miền xa.
5) Giúp 2 bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân ung thư
6) Giúp tiền thuốc cho 13 bệnh nhân ung thư
7) Giúp viện dưỡng lão Bình An

$5,570.00

Cộng các hoạt động từ thiện khác
D) Các chi phí khác:
1) Chi phí di chuyển cho đại diện VOSA tại VN
2) Lệ phí chuyển tiền về Việt Nam
3) Tem thư, cước phí
4) Photocopy bản tin
5) văn phòng phẩm ( inks, envelopes)
6) Lệ phí báo cáo tiểu bang hàng năm

$2,850.00

$460.00 (6)
$670.00 (7)
$200.00
$200.00 (8)
$600.00 (9)
$670.00 (10)
$50.00

$300.00
$68.00
$193.00
$110.00
$304.00
$60.00

$18,279.00
Cộng các chi phí khác
TỔNG CỘNG CHI NĂM 2008

$1,035.00
$16,895.00

TỒN QUỸ SAU MARCH 15, 2009

$1,384.00
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Chú thích: Số thu chi kể trên được tính từ 15/3/2008 đến 15/3/2009. Những khỏan thu chi sau
ngày 15/3/09 sẽ được báo cáo trong bản tin năm 2009.











(1) (2) (3) (4): cộng tác với tổ chức Vietnamese Humanitarian Foundation (VINAHF) có
trụ sở tại New Jersey, USA để giúp các nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi tại các nơi xa
xôi. Tiền tài trợ cho các project này do các thân hữu của hội VINAHF đóng góp.
(5): Một ân nhân của VOSA đã đồng ý đóng góp tài chính để nuôi cháu Thủy Tiên ở
Long Thành cho đến khi cháu 18 tuổi, cháu Thủy Tiên có cha mẹ đều đã chết vì AIDS,
cháu không còn người thân nữa, hiện một sư cô ở Long Thành chăm sóc cho cháu.
(6): VOSA sẽ trình bày từng trường hợp ở những trang cuối của bản tin này.
(7): Một ân nhân của VOSA đã gởi tiền yêu cầu giúp tiền hóa trị và xạ trị cho 2 phụ nữ
nghèo khổ bị ung thư vú, VOSA đã tìm đến hành lang bệnh viện ung bướu và đã tìm
được 2 người xa lạ có hòan cảnh đúng theo yêu cầu, chi tiết sẽ được nói đến trong những
trang sau.
(8): phát 30 phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, đuờng, bột ngọt cho 30 gia đình
nghèo ở Phú Hội, Đức Trọng trong dịp Lễ Vu Lan.
(9): tài trợ 2 lần cho bữa ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo tại bênh viện ung bướu do
chùa Bảo Minh ( quận Bình Thạnh) thực hiện, mỗi lần giúp đuợc 400 phần ăn.
(10): giúp tiền thuốc và tiền xe cho 13 bệnh nhân ung thư nghèo nằm tại hành lang bệnh
viên ung bướu Sàigòn.

Biểu Đồ Chi Tiêu Của VOSA năm 2008
Các chi phí khác
6%

Các họat
động từ
thiện khác
17%

Học bổng
33%

Trẻ mồ côi
44%

DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VOSA NĂM 2008
TÊN
Ông
Ông bà
Ông bà
Ông
Ông
Cô
Cô
Cô
Cô
Cô
Cô
Cô
Bà
Bà
Bà
Bà
Ông
Dr.
Bà
Bà
Cô
Cô
Ông bà
Bà
Bà
Bà
Ông bà
Ông
Bà
Bà
Ông bà
Ông
Bà
Dr.
Dr.
Ông bà
Ông bà
Ông bà
Ông
Ông bà
Ông
Dr.
Ông bà
Ông

Peter Ho
Chirs Liu
Ken Wong
Bảo Nguyễn
Charlie Mai
Sharon Rittenhouse
Susan Jefferson
Angelica Graves
Zofia Karpiel
Nazila Sadighijafari
Jennifer Nguyễn
Dina Trần
Kim-Phuong Vo
Ly Hùynh
Kim McFarden
Xuân-Mai Chu
Lawrence Shih
Sophie Lưu
Thủy Phạm
Bông Lâm
Thảo Vũ
Jennifer Thanh Hô`
Mỹ & Phạm Trần
Hằng Trần
Phụng Nguyễn
Phương Trần
Huy & Thanh Châu Trần
Charlie Phạm
Thái Nguyễn
Thu Định
Đức & Thanh-My Nguyễn
Đức Dương
Thu-Hồng Trần
Tuyết-Mai Phan
Kỳ-Anh Phan
Lâm & Thúy Định
Tuyết & Quỳnh Nguyễn
Khiết Nguyễn
Cường Phạm
Thảo & Thiện Vũ
Đạt Luơng
Anh Nguyễn
John & Yến Võ
Hương Ngô

TIỂU BANG
New Jersey
Oregon
California
Nebraska
California
California
California
California
California
California
Nebraska
Nebraska
Nebraska
Nebraska
Iowa
Oregon
California
California
Oregon
Texas
Texas
Nevada
Oregon
Texas
Oregon
California
Oregon
New Jersey
California
California
Oregon
Ottawa, Canada
Canada
California
Oregon
New Jersey
New Jersey
New Jersey
New Jersey
Oregon
California
Texas
Arizona
New Jersey

SỐ TIỀN
$540.00
$1,100.00
$870.00
$90.00
$200.00
$100.00
$10.00
$50.00
$50.00
$50.00
$20.00
$40.00
$50.00
$200.00
$100.00
$70.00
$100.00
$500.00
$950.00
$300.00
$200.00
$300.00
$400.00
$100.00
$150.00
$100.00
$250.00
$220.00
$350.00
$200.00
$150.00
$1,050.00
$100.00
$400.00
$700.00
$200.00
$250.00
$550.00
$330.00
$400.00
$100.00
$1,000.00
$850.00
$100.00

Bà
Bà
Ông
Bà
Bà
Ông
Cô
Ông bà
Ông bà
Bà
Ông bà
Bà
Ông bà
Cô
Dr.
Ông bà
Cô
Ông
Ông bà
Ông bà
Ông bà
Dr.
Ông bà

Loan Nguyễn
Lựu Hùynh
Camilla Fraser
Khải Nguyễn
Pauline Vershum
Hạnh Phạm Ling
Liêm Nguyễn
Thu-Anh Đặng
Bình & Kiều Văn
Vân Lê
Ngà Phạm
Doug Geisler
Lợi Hùynh
Frank & Thanh Châu
Caroline Cheung
Amanda Lê
Conrad Tedlund
Christine Bùi
Guido Jenniges
James & Virginia Busskohl
Jan & Barbara Caplerner
Tuấn & Loan Phạm
Thùy-Trang Lâm
Trí & Trâm Nguyễn

Nebraska
Nebraska
Oregon
Oregon
Oregon
Hawaii
New Jersey
New Jersey
Oregon
New Jersey
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
California
California
Oregon
California
California
Oregon
Oregon
Washington
Oregon
Hawaii

Tổng cộng

Đây là hình ảnh các bệnh nhân ung thư nằm ở hành lang bệnh viện

$100.00
$100.00
$35.00
$30.00
$50.00
$300.00
$300.00
$300.00
$100.00
$200.00
$100.00
$150.00
$50.00
$100.00
$300.00
$100.00
$30.00
$100.00
$200.00
$50.00
$200.00
$50.00
$50.00
$300.00
$17,135.00
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NIÊN HỌC 08-09
I) HỌC BỔNG BẢO TRỢ 08-09: *($100/Năm)
Họ và tên

Lớp niên Hòan cảnh gia đình/nơi
học 08-09 đang sinh sống
12/7.9 K Mồ côi cha mẹ/quận Tân

2

Chương Nguyễn
Hoàng Long
Nguyễn thị Ngọc Mai

3

Khâu thị Thu Hiền

4

Nguyễn Ngọc Chánh

5

Trịnh Hoàng Lễ

10/7.0 K

6

Trịnh Phương Linh
(em của Hòang Lễ)
Nguyễn thị Ngoc
Tuyền
Đỗ văn Dũng

7/9.0 G

9

Nguyễn đoàn Bảo
Thịnh

8/ 8.5 G

10

Nguyễn Thái Nguyên

8/7.3 K

11

Nguyễn Minh Hiệp

12

Đinh Thanh Quang

10/8.7
HSG
10/HSK

13

Nguyễn Văn Minh
Đức
Trần thị Tố An

1

7
8

14

15

16

Bình
11/ 8.6 G Mồ côi cha,nhà nghèo,
học giỏi/quận Phú Nhuận
Mồ côi cha mẹ, ½ ngày đi
8/8.7 G
bán vé số dạo/Long
Thành
11/6.4 TB Mồ côi cha, làm phụ hồ
½ ngày/ Long Thành

7/ 8.6G
9/6.0 TB

11/HSK
Năm 1
CD sư
phạm

Nguyễn thị Linh Ngọc Năm 1
CD sư
phạm
Nguyễn thị Tú Uyên
Năm 1
trung cấp
Sư phạm

Người bảo trợ
Bà Phạm Trần,
Oregon
Bà Thái Nguyễn,
California
BS Kỳ Anh, Oregon

Tiền học
bổng
$100
$100
$100

BS Phan Tuyết Mai,
California.

$100

Mồ côi cha mẹ/ quận Tân
Bình
Mồ côi cha mẹ/ quận Tân
Bình
Nhà nghèo, học giỏi/quận
Gò Vấp
Bị tê liệt chân, nhà rất
nghèo/xã Tà Nung Lâm
Đồng
Cha bệnh nặng, mẹ rửa
chén thuê, cả nhà 5 người
ở trong 1 phòng trọ chật
hẹp/quận Tân Bình
Nhà rất nghèo, cà nhà
chui rúc trong một túp
lều/quận Tân Bình
Nhà rất nghèo, anh em
đông/Xuân Lộc
Nhà 8 anh em, rất nghèo/
Xuân Lộc Long Khánh

BS Phan Tuyết Mai,
California.
BS Phan Tuyết Mai,
California.
Ông bà Thảo Vũ

$100

BS Anh Nguyễn,
Texas

$100

Ông John Võ

$100

Ông John Võ

$200

Ông Duong Đức,
Canada

$100

Nhà nghèo, anh em đông/
Xuân Lộc Long Khánh
Cha bị tai nạn xe nằm liệt
một chỗ, nhà rất
nghèo/Xuân Lộc Long
Khánh
Cha làm mướn, mẹ bị
viêm tủy mãn tính/ Xuân
Lộc Long Khánh

Ông Duong Dức,
Canada
Ông Duong Đức,
Canada

$100

Ông Duong Đức,
Canada

$100

Nhà nghèo, anh em
đông/Xuân Lộc Long
Khánh

Ông Duong Đức,
Canada

$100

$100
$100

Bà Thu Hồng Canada $100

$100

Bản tin VOSA 2008, trang 7
17

Đặng thị Hồng Nga

Năm 1
trung cấp
Sư phạm

18

Nguyễn Công Lượng

Cao đẳng
Đại Học
Hoa sen

19

Trần Tuấn Anh

20

Trần Trung Dũng

10/7.5
HSK
11/G

21

Đoàn thị Lượng

11/G

22

Nguyễn thị Huế

8/G

23

24

Nguyển thị Ngọc Giàu 10/TB
( em của Nguyễn
Công Lượng)
Đinh Trần Thủy Tiên 6/HSK

25

Trịnh thị Hòang Huệ

8 hsGiỏi

26

Đặng thị Thuyền

8 hsK 7.8

27

Lê Tự Trường Giang

10 hsGiỏi

28

Võ Hòang Bửu

6 hs Giỏi

29

Lê thị Yên Nhiên

9 hsG

30

Hòang Trọng Dương

7 hsK

31

6 hsG

32

Trần Ngọc Phương
Uyên
Hòang thị Huế

33

La Huy Hưng

7 hsK

34

La huy Quang
(anh của cháu Hưng)

10 hsK

8 hsG

Cha bị tai nạn nằm liệt
một chỗ, nhà rất
nghèo/Xuân Lộc Long
Khánh
Sinh ra đã không có các
ngón tay, phải viết bằng
cùi chỏ và chân/ tỉnh
Bình Dương
Nhà nghèo, học
giỏi/Long Thành
Mồ côi cha, mẹ bệnh nan
y, nhà nghèo, học giỏi/
Long Thành
Cha bị mù, mẹ đan thuê,
nhà rất nghèo, học giỏi/
Long Thành
Nhà nghèo, học giỏi/
Long Thành
Nhà nghèo/ tỉnh Bình
Dương

Ong Duong Đức

$100

Ông John Võ

$250

ông John Võ

$100

Bs Anh Nguyễn

$100

Bs Anh Nguyễn

$100

ông bà Thảo Vũ

$100

ông John Võ

$100

Cha mẹ chết vì AIDS,
hiện được 1 ni cô chăm
sóc/ Long Thành
Cha bệnh nặng, mẹ đan
lục bình thuê/ Long
Thành
Mồ côi cha, mẹ làm
mướn, rất nghèo/ huyện
Hương Trà, Huế.
Mồ côi mẹ, cha là TPB
tàn phế 80%, rất
nghèo/huyện Phú Vang,
Huế.
Cha đạp cyclo, mẹ làm
mướn/ ngọai ô TP Huế.
Cha bệnh nan y, mẹ bán
hàng rong, nhà 5 anh
em/ngọai ô TP Huế.
Cha bênh nặng, mẹ bán
vé số dạo/ngoai ô TP Huế
Nhà nghèo, học giỏi/
quận Tân Bình
Trẻ mồ côi, hiện đang ở
nhà tình thương Pháp Võ
Mồ côi cha, mẹ kéo xe
bò, nhà rất nghèo/ tỉnh
Quảng Nam
Mồ côi cha, mẹ kéo xe
bò, nhà rất nghèo/ tỉnh
Quảng Nam

Ông Ken Wong

$100

Ông Ken Wong

$100

Bác sĩ Kỳ Anh

$100

Cô Phụng Nguyễn

$100

Cô Hằng Trần

$100

Cô Thu Đinh

$100

Cô Thu Đinh

$100

Ông bà Huy Trần

$100

Bà Thái Nguyễn

$100

Ông Chris Liu

$100

Bà Phương Trần

$100
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Trần thị Thu Hà

8 hsG

36

Nguyễn thị Lệ Giang

12 hsK

37

9 hsK

38

Nguyễn thị Lê Quyên
( em của Lệ Giang)
Nguyễn Trọng Tuấn

39

Mai Ngọc Hưng

6 hsK

40

Lê thị Liền

8. HSG

41

Nguyển Quang Minh

6 hs G

42

Lê Kiều Duyên

9 hsK 7.7

43

Nguyễn Hòai Ân

7 hsG

44

Đặng thị Hồng Thu

8 hsK

45

Nguyễn Ái Liễu

6 hsK

46

Trần Anh Quỳnh

10 hsK

47

Thích Pháp Hiền

Cao Đẳng
Phật học
47 em

Cộng hs bảo trợ

7 hsG

Cha bị tai nạn nằm liệt
một chỗ, em trai bị ung
thư máu, mẹ bán vé số
dạo/ Hội An
Mồ côi cha, mẹ làm thuê,
nhà rất nghèo/Hội An
Mồ côi cha, mẹ làm thuê,
nhà rất nghèo/Hội An
Cha làm thợ hàn, mẹ rửa
chén thuê, nhà nghèo, học
giỏi/ Quận Tân Bình
Nhà rất nghèo, mẹ bán
hàng rong, 5 anh em/tỉnh
Đồng Nai.
Trẻ mồ côi, hiện đang ở
nhà tình thương Pháp Võ
Cha là TPB, mẹ làm
mướn/ cả nhà sống trong
một cái chòi ở Quận 2.
Cha làm công nhân, mẹ
và em đau bệnh nan y/
Phường 4 TP Đà Lạt
Cha bị bại liệt, mẹ bóc
hạt điều thuê/ Long
Khánh
Cha bị tai nạn nằm liệt
một chỗ, nhà rất
nghèo/Xuân Lộc
Mồ côi cha, mẹ bóc hạt
điều thuê/ Long Khánh
Không có cha, mẹ vừa
mất vì bệnh, không nhà
cửa, hiện 2 anh em sống
trong một cái chòi hoang/
Long Khánh
Tu tại chùa Lá/ Nhà Bè

Bác sĩ Kỳ Anh

$100

Ông Đạt Lương

$100

Bác sĩ Mai Phan

$100

Bác sĩ Anh Nguyễn

$100

Ông John Võ

$100

Bác sĩ Kỳ Anh

$100

Ông bà Thảo Vũ

$100

Ông bà Đức Nguyễn

$100

Ông bà Thảo Vũ

$100

Ông Dương Đức

$100

Ông Dương Đức

$100

Ông Dương Đức

$100

Bà Thái Nguyễn

$150
$5,000.00

II) HỌC SINH ĐƯỢC HỌC BỔNG CĂN BẢN VOSA ( $50/năm)
SO
TT

1
2

Họ tên

Nguyễn Phúc Tân
Lê văn Duy

Lớp
Niên
học
08-09
9
sơ cấp

Nơi sinh sống hiện nay

Quận 3
Trẻ mồ côi, hiện đang ở chùa Lá,

Trị giá học
bổng

$50.00
$50.00
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(Pháp Tuệ)
3

Nguyễn Xuân Hoàng

phật
học 3
11

4

Hòang thị Tươi

10

5

Cao thị Thanh Lan

10

6
7
8
9
10

Lê Bùi Hồng Hải
Đoàn thị Thắm
Trần Thanh Phong
Nguyễn Kim Thanh
Nguyễn thị Hoàng
Anh
Cộng

6
8
9
8
8
10 em

Nhà Bè
Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình
thương Trần Châu, Phan Rang
Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình
thương Pháp Võ
Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình
thương Pháp Võ
Huyện Hóc Môn
Quận Bình Thạnh
Tỉnh Đồng Nai
Quận Gò Vấp
Quận 3

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$500.00

Trên đây là thư của em Trần Tuấn Anh ở Long Thành cám ơn người bảo trợ là ông John
Võ
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Đơn xin học bổng của em Trần Anh Quỳnh ở Xuân Lộc

Trên đây là lá đơn xin học bổng của em Trần Anh quỳnh, năm nay học lớp 10, hiên ở tại
Láng Me 2– Xuân Đông– Cẩm Mỹ– Xuân Lộc– tỉnh Đồng Nai. Em viết 1 lá đơn rất dài ( 4
trang) như 1 lời tâm sự về cuộc đời khốn khổ của 3 mẹ con. Em. Vì câu chuyện thật
của đời em giống như 1 truyên tiểu thuyết với những cay đáng tột cùng của dời người,
vì vậy VOSA đã trích đang lại nguyên văn 4 trang thư của em.
Kế bên là hình em Trần
Anh Quỳnh. Tóm lược
cuôc đời em như sau :
em sinh ra ở Quảng Bình,
lúc em lên 7 tuổi thì cha
em đã bỏ rơi 3 mẹ con.
Lúc em học lớp 3 thì em
lại bị bênh phong lở lóet
cả 2 chân, do đó phải vào

Huế để chữa bênh, khi
em lên 11 tuổi thì 3 mẹ
con phải lưu lạc vào Long
Khánh kiếm sống. Ba mẹ
con sống với ông ngoại
nuôi cùa Quỳnh, nhưng
ông ngọai khắc nghiệt bắt
làm lụng cưc nhọc mà
cho ăn không đủ no, phải

mót bắp, mót củ mì ăn đỡ
đói. Năm 2007, mẹ của
Quỳnh qua đời vì bênh
nặng. Sau đám tang mẹ,
ông ngọai nuôi tống cả 2
anh em ra đuờng. Không
nhà cửa, không tiền bạc
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Thư Trần Anh Quỳnh tiếp theo

Inside Story Headline

Không người thân, hai
anh em sống nhờ vào
lòng hảo tâm của họ đạo,
hiện thời anh em Quỳnh
sống trong một căn nhà
bỏ hoang ở giáo xứ Xuân-

Lộc.
May mắn cho em Quỳnh
là đã được soeur Tuyết
Trinh biết đến và giới
thiệu cho VOSA. Dù đơn
xin học bổng của em gởi

đến VOSA khá muộn, khi
VOSA đã hòan tất việc
cấp học bổng năm 20082009, nhưng vì hòan
cảnh em quá đặc biệt nên
chúng tôi đã gấp rút
chuyển hồ sơ của em đến

Một câu chuyện khác: chuyện em Nguyễn Công Lượng
Công Lượng nhà ở một
vùng nông thôn hẻo lánh
tỉnh Bình Dương, em sinh
ra đã không có các ngóntay, nhưng em không vì
thế mà thành người tàn
phế, em đã tự đạp xe đi
học và về nhà còn giúp
mẹ làm việc nhà. Em đã

dùng chân để viết. Biết
đến em khi em học lớp
10, VOSA đã cấp học
bổng cho em đến khi
hòan thành lớp 12,. Khi
em đậu vào Đại Học Công
Nghệ Thông Tin Hoa Sen,
VOSA, cụ thể là nhà bảo
trợ John Võ đã giúp em

tiền học cho đến nay là
năm thứ ba. Thường
ngày, em dùng cùi chỏ để
đánh máy trên bàn phím
và vì học giỏi nên rất có
cơ hội được nhà trường
tuyển dụng khi em tốt
nghiệp.

Ông Dương Đức ở Canada,
một vị ân nhân lâu năm
của VOSA, và em Quỳnh đã
được nhà bảo trợ đồng ý
cấp phát học bổng dù ông
đã bảo trợ 8 em học sinh
khác.
Cuộc đời em Quỳnh đã có
quá nhiều chuyện bất
hạnh, nhưng em vẫn cố
gắng học hành và cố gắng
là một người tốt. VOSA
mong ước là với sự giúp
đỡ của nhà bảo trợ, cuộc
đời em từ nay về sau sẽ
suông sẻ hơn, thành công
hơn để em còn tin vào
những điều tốt đẹp nơi tình
người, nơi tha nhân.
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Công Lượng đang dùng chân để viết

Em Nguyễn thị Lệ Giang ở Hội An

Em Nguyễn Thái Nguyên đang
đứng trước cửa nhà

Em Võ Hòang Bửu đang đứng
trước cửa nhà

Đây là hình
ảnh một
số học
sinh được
cấp phát
học bổng
bảo trợ
của VOSA
hàng năm

Em La Huy Hưng ở Hội An

Câu chuyện về em Đinh Trần Thủy Tiên
Thủy Tiên năm nay 12 tuổi, học lớp 6, và là học sinh giỏi. Em sống trơ trọi
một mình khi cha mẹ đã lần lượt qua đời vì HIV. Sống tại căn nhà lá do cha
mẹ để lại tại Ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Thủy Tiên được sự
qua lại chăm sóc của ni sư Tịnh Thất Quan Âm, đời em cũng hạnh phúc hơn
khi cơ duyên xui khiến em gặp được vợ chồng ông Ken Wong trong một
chuyến ông bà về thăm Vietnam và đến Long Thành qua sự giới thiệu của
VOSA.
Ông bà Ken Wong đã tình nguyện trợ cấp tài chánh cho cháu Thủy Tiên $33/
tháng và tiền học bổng $100/ năm cho đến khi cháu 18 tuổi.
Hy vọng trong vòng tay yêu thương của nhiều người tốt, Thủy Tiên sẽ cố
gắng học hành để thóat ra khỏi số phận nghiệt ngả đã dành cho em.
Hình bên: cháu Thủy Tiên nhận học bổng bảo trợ của VOSA

Em Đặng thị Thuyền ở Huế
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Tường trình về họat động từ thiện của VOSA năm 2008
1) Phối hợp với
Tổ Chức Nhân Đạo
Giúp Việt Nam
(VINAHF)- Vietnamese Humanitarian Foundation– có trụ
sở tại tiểu bang New
Jersey, VOSA và VINAHF đã thực hiện
những project giúp 4
nhà tình thương nuôi
trẻ mồ côi: chùa Ngọc
Tuyền tại Bà Rịa, chùa
Đức Sơn tại Huế, dòng
Mến Thánh Giá
Hướng Phương tại

Trẻ mồ côi tại chùa Ngọc Tuyền

Trung Tâm Hy Vọng
Vinsente ở Quảng
Phương– Quảng

(Quảng Bình-tiếp theo)

Bình đang rất cần

cơ sở dạy nghề cho các em
mồ côi. Rất cần sự hỗ trợ
của các nhà hảo tâm.

tiền để xây dựng nhà
ở và nơi sinh họat

Quảng Bình, và Đồng
Tâm tại Long Khánh.
*** Chùa Ngọc Tuyền tại Bà
Rịa : nơi đây một vị sư bà
đã một mình lụi cụi nuôi
20 trẻ mồ côi từ mấy năm
nay, vừa qua vị sư bà này
đã cứu sống được một trẻ
sơ sinh bị thân nhân chôn
sống, em bé này hiện nay
đã khỏe mạnh dần lên.
Chùa nhỏ bé lại ở nơi
quạnh vắng nên ít người
lui tới.

cho các em mồ côi
với dự tính sẽ nuôi
được 80 em vào cuối

Trẻ mồ côi +
khuyết tật tại
Trung Tâm Hy
Vọng Vinsente
ở Quảng Bình .

năm 2009 và tăng
lên 120 em vào năm
2015.
Xin liên lạc với các

*** Chùa Đức Sơn tại Huế:
chùa đang nuôi dạy 130
em mồ côi, chùa đang cần
giúp xây một nơi tạm trú ở
trên đồi cao để di chuyển
các cháu mồ côi lên đó khi
xảy ra lũ lụt.
*** Trung Tâm Hy Vọng
Vinsente ở Quảng PhươngQuảng Trạch– Quảng Bình
được lấy tên của cha thánh
tử đạo Vinsente Nguyễn
Thì Điểm, do các soeur
dòng Mến Thành Giá lập
ra năm 1990, đến
nay đã nuôi được
50 em mồ côi +
khuyết tật. Vì 4 căn
phòng khách của
nhà dòng quá chật
hẹp để nuôi gần đó
trẻ mồ côi, vì thế
các soeur đã và
đang xây một khu nhà mới
đề nuôi và có thể tiếp nhận
thêm trẻ mồ côi+ trẻ
khuyết tật, đồng thời trong
tương lai sẽ xây dựng thêm

nữ tu qua email:
mtghp2005@yahoo.

*** Tu viện Đồng Tâm tại
Long Khánh:
Nơi đây các
soeur đang nuôi
dạy 30 em mồ
côi + trẻ khuyết
tật. Các em được
chăm sóc rất chu
đáo.

Trẻ mồ côi chùa Đức Sơn- Huế

Trẻ mồ côi tu viện Đồng Tâm

2) Nhà tình thương tịnh
thất Long Thành:
Nằm trong một con hẻm
nhỏ khuất sâu đường lộ tại
cây số 67 đường đi Bà Rịa,
nhà tình thương tịnh thất
Long Thành do ni sư Diệu
Thủy lập ra, đầu tiên chỉ là
một cái am nhỏ để tịnh tu,
nhưng sau thấy những trẻ
mồ côi lang thang đói ăn tội
nghiệp quá nên 26 năm qua,
ni sư đã âm thầm đem các
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Nhà tình thương tịnh thất Long Thành (tiếp theo)
em về nuôi. trong đó có
mười mấy em bị hội chứng
down, chậm phát triển.
Một mình phải nuôi 30 em
mồ côi+ khuyết tật nhưng
các em lúc nào cũng được
sư cô giữ cho sạch sẽ và
chăm sóc chu đáo.
Ni sư đã phải bương bả
trồng rau, làm nấm, trồng
điều v…v để nuôi các em.
Mấy em lớn vẫn được đi
học, khi về nhà thì lại phụ
sư cô làm vịệc vườn tược
và chăm sóc các em khuyết
tật. Các em sống hòa thuận

đầm ấm với nhau như
trong một gia đình, về
vật chất thì quả thật
còn thiếu thốn cực khổ
nhiều lắm nhưng bù lại
được thương yêu chăm

sóc như trong một
mái ấm thực sự, nơi
đó có một người
mẹ hiền của mấy
chục đứa con.
Hình bên: trẻ mồ côi
tại tịnh thất của sư cô
Diệu Thủy

3) Nhà tình thương xã Tà Nung và phòng khám từ thiện xã Vạn Thành, Lâm Đồng
Như thường lệ, hàng năm
VOSA đều tặng quà cho
27 trẻ mồ côi do các soeur
nuôi dưỡng ở xã Tà Nung,
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm
Đồng. Mỗi phần quà được
trao vào đêm Noel gồm áo
lạnh, tập vở, kẹo bánh, đồ
chơi.
Dịp này, VOSA cũng trao

Tặng phòng khám từ thiện Trẻ mồ côi tại nhà tình thương
Vạn Thành 1 thùng thuốc. nhà dòng xã Tà Nung
Phòng khám này cũng do
các soeur phụ trách. Phòng
khám mở cửa 2 ngày một
tuần, khám bệnh và cấp
phát thuốc miễn phí cho
người nghèo. Phòng khám
tọa lạc tại xã Vạn Thành,
phường 5, thị xã Đà Lạt,
mỗi tuần phục vụ được
khỏang 200 bệnh nhân.

4 hình trên: những bữa ăn ngon mà
VOSA thường xuyên cho các em
khiếm thị ở Bừng Sáng.

4) Giúp cơ sở nuôi trẻ mồ côi khiếm thị Bừng Sáng
Cơ sở nuôi trẻ khiếm thị
Bừng Sáng là một căn nhà
nhỏ gác gỗ trong một ngõ
hẻm đường Nguyễn Tri
Phương Quận 10, nơi đây
đã từng cưu mang hàng
trăm em khiếm thị nghèo.
Hiện thời có 50 em đang
sống tại đây, các em được

học văn hóa, học âm nhạc,
và học nghề. Người trông
coi các em hiện nay là anh
Nguyễn Tấn Huyến– người
khiếm thị đầu tiên được
nhạc sĩ sáng lập trung tâm
Bừng Sáng nuôi dưỡng.
Anh Huyến đã tốt nghiệp
Cao Đẳng Sư Phạm.

VOSA thường
xuyên nấu các
bữa ăn ngon đem
đến phát cho các
em, và hỗ trợ tiền
mặt phụ giúp vào
việc nuôi các em.
Hình bên: 2 em
khiếm thị tại
Bừng Sáng
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chứa máy vi tính cho trẻ mồ côi.

5) Giúp trẻ mồ côi chùa lá và chùa Pháp Võ (Nhà bè)
Chùa Lá ( chùa Huyền Trang)
nằm trên một cù lao nhỏ huyện
Nhà Bè. Nơi đây thày Thích
Truyền Tứ đã dang rộng đôi
tay đón các em trai mồ côi về
nuôi. Lúc đầu chùa và chỗ ở của
các em mồ côi chỉ là những căn
chòi mái lá đơn sơ, quây 4 bên
vách bằng lá dừa nước chặt
trong cù lao. Lâu dần nhờ sự
ủng hộ của các phật tử, chùa đã
được xây lại khang trang rộng
rãi và chỗ ngủ của các em mồ
côi cũng được xây bằng gạch
sạch sẽ thóang mát (phần lớn
do sự ủng hộ của quý vị ân
nhân của VOSA). Từ các em
lang thang cơ nhỡ bụi đời đến

các em có cha mẹ bị tù tội, bơ
vơ không có ai nuôi, thày đã
đón nhận hết, cho đi học ở
trường, buổi tối còn được học
thêm ngọai ngữ. Con số trẻ mồ
côi hiện nay ở chùa Lá đã tăng
lên hơn 40 em. Do xuất thân từ
các hòan cảnh phức tạp, các em
phải cắt tóc, ăn chay, và mặc áo
lam của các chú tiểu để tách
biệt ra khỏi môi trường xã hội
rất dễ hư hỏng hiện nay. Tuy
nhiên, khi đến 18 tuổi, các em
có tòan quyền lựa chọn đi tu
hay nhập thế ra ngòai xã hội.
Năm 2008, VOSA đã giúp chùa
lá xây một phòng học và phòng

Chùa Pháp Võ là một chùa sư
nữ cũng tọa lạc ở huyện Nhà
Bè. Nơi đây đang nuôi dạy 120
em gái mồ côi. Trong những
năn qua, VOSA đã nhiều lần
đến tặng các em tiền mặt, xe
đạp, đồ chơi, máy tính, quần áo,
giày dép v..v.., năm 2008,
VOSA đã tặng các em một số
đồ dùng thiết yếu như dầu gội
bổng hàng năm cho 3 em mồ côi ở Pháp
Võ
đầu, xà bông, đồ lót v..v..
Ngòai ra, VOSA còn cấp học

Hình trên: phòng này đã được dỡ bỏ để
xây phòng học và phòng chứa máy vi tính .

Hình trên: trẻ mồ côi ở Pháp Võ

Hình trên: Trẻ mồ côi chùa Lá và VOSA

bổng

Trẻ mồ
côi ở
trung tâm
Tia Sáng

6) Giúp Trung tâm nuôi trẻ mồ côi khuyết tật Tia Sáng ( Bảo Lộc)
Nằm trên cao nguyên Lâm
Đồng, cơ sở Tia Sáng tọa lạc tại
xã Đại Lào, huyện Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây đang
cưu mang 30 em mồ côi, gồm 8
em lớn đã đi hái trà họặc làm
công nhân cơ khí giúp một
phân thu nhập cho cơ sở, còn
lại 4 bé lành mạnh mới chưa

côi khuyết tật. Với 18 trẻ
khuyết tật, phần lớn là bại não
và chậm phát triển, việc nuôi
dạy các em này cực kỳ vất vả.
Có một số em bị bại não quá
nặng, tiêu tiểu tại chỗ, ngây
ngô như thực vật cần phải chăm
sóc 24/24.
đầy 3 năm tuổi, và 18 trẻ mồ
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Trung Tâm nuôi trẻ khuyết tật Tia Sáng ( tiếp theo)
Trong năm 2008, VOSA đã đến
giúp nhà tình thương Tia Sáng
2 đợt, mỗi đợt đều bao gồm quà
tặng như sữa, mì gói, gạo, bột
giặt, dầu ăn, bánh kẹo, và quan
trọng nhất là
tiền mặt.
Mỗi tháng
nơi này cần
đến 3 tạ gạo
để ăn, nguồn
thu nhập chỉ
trông mong
vào các nhà
hảo tâm, vì
vậy rất cần sự
hỗ trợ của

nhiều người. Nuôi trẻ mồ côi
bình thường đã khó rồi, huống
chi nuôi cả chục đứa trẻ bệnh
tật triền miên !

Lúc nào đến thăm, chúng tôi
cũng chóng
mặt vì mùi
khai nồng từ
nước tiểu của
mấy chục đứa
trẻ con bại
não, dù là
các cô bảo
mẫu luôn tay
quét dọn !
Tội nghiệp
đám trẻ này,
Trẻ mồ côi và khuyết tật ở Tia Sáng

7) Nhà tình thương Trần Châu ( Phan Rang)
Vì lòng trắc ẩn với những con
người bất hạnh, anh Trần Châu,
một giáo viên ở Phan Rang đã
gom trẻ mồ côi, người tàn tật,
người già bị bỏ rơi về nuôi. Lúc đầu
thì tự bỏ tiền túi ra, sau đó thì quá
đuối sức nên phải cầu cứu đến các
nhà hảo tâm. Tất cả đều do tấm
lòng nhân ái không nỡ nhìn những
người khốn khổ phải sống cảnh ăn
xin đầu đường xó chợ. Hiện nay cơ
sở Trần Châu đang cưu mang 45

người gồm trẻ mồ côi bình thường,
trẻ mồ côi khuyết tật, ngừơi lớn
khuyết tật, và 4 cụ già bị tâm thần.
Nằm sâu trong
thung lũng của
vùng núi Ninh
Sơn, cách thị xã
Phan Rang 80 km,
nơi đây chỉ gồm
nắng và gío quanh
năm. Anh Trần
Châu đã dùng đất

8) Phát thực phẩm cho người nghèo
Hàng năm, VOSA có tổ
chức phát quà cho người
nghèo ở miền sâu miền
xa vào dịp lễ Vu Lan và
Tết Nguyên Đán. Năm
2008, vì ngân quỹ eo
hẹp nên VOSA chỉ tổ
chức phát quả cho 30
gia đình nghèo tại
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trong
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bị chính gia đình chúng quẳng
ra đường vì dân ở đây nghèo
quá, không lo nổi cho những
đứa con bình thường chứ nói
chi đến đứa con khuyết tật, đôi
khi cái nghèo làm người ta trở
nên nhẫn tâm !
Trong nhà tình thương này còn
có một bé gái bị 4 tật bẩm sinh:
mù, câm, điếc, và tê liệt 2
chân ! Tội nghiệp quá cho một
kiếp người !
Bốn đứa trẻ sơ sanh bị cha mẹ
liệng trước cổng nhà tình
thương cuối năm 2006 nay đã
biết đi, xinh đẹp, khỏe mạnh,
đó cũng nhờ những hộp sữa mà
chúng ta hàng năm đã góp
phần nuôi lớn các cháu.

của riêng mình để cất nhà nuôi số
người kể trên. Anh nuôi cá, nuôi
heo, trồng rau để có nguồn thực
phẩm.
Hiện nay anh rất cần được hỗ trợ
nguồn vốn để cải tạo ao nuôi cá và
phát triển thêm đàn
heo để có đủ thu
nhập đổi lấy gạo
nuôi sống 45 con
người tại đây. Trong
năm 2008, VOSA đã
giúp 2 đợt cho nhà
tình thương Trần
Châu.

dịp Lễ Vu
lan. Mỗi
phần quà
gồm gạo,
mì, nước
tương, dầu
ăn, đường,
bột ngọt.
Dân ở đây rất nghèo, đi làm công
cả ngày chỉ được 20 ngàn đồng
VN. Vì vậy khi nhận mỗi gói quà
họ rất trân trọng và biết ơn.
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9) Phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo
tại trung tâm ung bướu Sàigòn:
Cuối năm 2008 và đầu năm 2009, do yêu cầu
của một số ân nhân của VOSA gởi tiền muốn
giúp bệnh nhân nghèo bị ung thư tại Việt Nam,
VOSA đã thực hiện một lọat các họat động từ
thiện như : tài trợ cho 2 buổi phát cơm từ thiện,
giúp tiền thuốc cho 14 bệnh nhân,
giúp tiền hóa trị, và tiền thuốc cho
2 phụ nữ ung thư vú.

những bênh nhân từ nông thôn lên ăn chực nằm chờ tại hàng lang
bênh viện để được chữa chạy. Vì thời gian chữa bệnh ung thư kéo dài
nên đa số những bệnh nhân nghèo ở các tỉnh không đủ tiền để mứơn
phòng trọ và ăn cơm trong những quán bình dân gần khu vực trung
tâm ung bướu, họ đành sống lây lất trên các manh chiếu ở hàng lang
bênh viện, họăc ở các vỉa hè của các căn nhà gần bệnh viện, hàng
ngày trông nhờ vào việc lãnh cơm từ thiện để có sức mà sống, mà
chống chỏi với bệnh tật. Một người bệnh phải kéo theo ít nhất là một
thân nhân chăm sóc họ, do đó đòan quân nhếch nhác này đã lên tới
mấy trăm người. Qua việc tài trợ 2
buổi phát cơm của chùa Bảo Minh,
VOSA đã giúp được 800 xuất ăn.

*** Phát cơm từ thiện: Chùa Bảo
Minh tại quận Bình Thạnh hàng
tuần đều có nấu cơm từ thiện phát
cho những bệnh nhân nghèo và
thân nhân đang chăm sóc họ tại
bênh viện ung bướu Sàigòn.
Nguồn tài trợ lấy từ sự đóng góp của phật tử và
các nhà hảo tâm.
Mỗi tuần chùa cần 300 dollars để nấu 400 phần
ăn, mỗi phần ăn gồm cơm trắng, canh, đậu hũ
kho cà chua, và 1 trái trứng gà luộc. Các phật tử
và ni sư trong chùa phụ trách việc nấu và phân
phát các phần ăn này. Mỗi trưa chủ nhật, một
đòan người rồng rắn xếp hàng ở con hẻm phía
sau bênh viện ung bướu để chờ lãnh cơm từ
thiện của chùa Bảo Minh. Những ngày khác, họ
cũng được lãnh cơm từ thiện từ những hội đòan
khác. Chuyện phát cơm từ thiện đã giúp ích
được rất nhiều cho những bệnh nhân nghèo và

10 ) Giúp tiền hóa trị và tiền thuốc dài
hạn cho 2 phụ nữ ung thư vú:
Một ân nhân của VOSA gời tiền
yêu cầu giúp tiền hóa trị và xạ trị
cho bất kỳ 2 phụ nữ ung thư vú nào
đang sống tại hàng lang bênh viện
ung bướu nếu hội đủ 2 điều kiện:




Bị bệnh ở giai đọan đầu, chưa
lan tràn ( di căn) qua các bộ
phận khác của cơ thể, đã qua
giải phẩu, đang cần hóa trị họăc
xạ trị để cứu sống họ.
Hòan cảnh sống nghèo khổ cô
đơn, không có ai chăm sóc.

Đại diện VOSA ở Việt nam, cô
Thu, đã cố gắng len lỏi giữa hàng
trăm bệnh nhân xa lạ nằm ngồi la
liệt ở hàng lang bênh viện ung bướu

để tìm cho ra 2 bệnh
nhân hội đủ các điều
kiện này. Cuối cùng thì chúng tôi
đã chọn được 2 người phụ nữ rất
đáng thuơng, quý vị có thể xem trọn
vẹn đơn xin, toa thuốc, hình ảnh
qua album “giúp bệnh nhân ung thư”
tại: http://community.webshots.com/
user/vosaoregon.
Qua bản tin này, VOSA chỉ tóm
gọn hòan cảnh của 2 bệnh nhân:
 Chị Hùynh thị Tố Nga, 55 tuồi,

chồng bỏ theo ngừơi khác đã 10
năm, bỏ lại đứa con gái nhỏ cho chị
nuôi dưỡng, ngòai ra chị lại phải
nuôi một mẹ già đã 82 tuổi đau yếu
luôn luôn. Chị là người có học,
trứoc đây làm việc ở chi cục Thống
Kê Đà Lạt, nhưng vì sức khỏe kém

nên bị cho thôi việc, chị đành đi đan
thuê nuôi mẹ nuôi con. Cả nhà sống
trong một căn phòng nhỏ 18 m2 ẩm
thấp ở tầng hầm thuê của nhà nứơc.
Cách đây hơn 1 năm, khi phát hiện
ra mình bị ung thư vú, chị vay
mượn bà con anh em mỗi người
một ít để đi trị bệnh. Chị chỉ mới bị
ung thư giai đọan 2 chưa di căn nên
chỉ cần giải phâu và hóa trị. Chị đã
xong giải phẫu và 4 đợt hóa trị, cần
2 đợt nữa mới hòan tất, nhưng đến
đó thì nợ nần chồng chất, không thể
vay mượn thêm được nữa. Chị sống
một mình lây lất ở hàng lang bênh
viện, hàng ngày lãnh cơm từ thiện
để sống và trông chờ một phép lạ
xảy ra. Như có trời đất run rủi, đúng
lúc đó VOSA đi tìm “ứng viên” !!!

Bản tin VOSA 2008
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Giúp 2 phụ nữ ung thư vú ( tiếp theo)

Cô Phạm thị Trường,

Chị Nga tại bênh viện ung bướu

năm nay 43 tuổi. Hai anh
em cô mồ côi cha mẹ từ
nhỏ, phải nương tựa vào
nhau mà sống. Khi cô 19
tuổi thì bị đau mắt,
không có tiển mua thuốc
nên đã bị mù một mắt
phải, còn mắt trái thì bị
mờ. Năm cô 32 tuổi, anh
cô bị tai nạn ô tô mà
chết, cô chỉ còn lại một
mình trên đời.

Hiện nay chị Nga đã
được bênh viện xác nhận
là đã hết ung thư, chị chỉ
phải uống thuốc liên tục
trong 5 năm, và đương
nhiên, VOSA cũng giúp
chị tiền thuốc này. Gặp
lại cô Thu, chị Nga lúc
nào cũng nghẹn ngào xúc
động là đã được VOSA
cứu sống, chị đã khỏe
mạnh lại và hai mẹ con
đang nổ lực làm việc để
trả nợ và nuôi mẹ già.

Khi 40 tuổi, cô phát hiện
bị ung thư vú, không có
một đồng bạc trong tay,
cô may mắn đựoc giải
Chị Nga trước căn phòng tồi tàn phẩu miễn phí, sau đó
cô ở lại sống ở hành
lang
bệnh viện, chuyên
phụ mẹ.
làm thuê
nuôi
người
bênh để
lấy tiền
làm hóa
trị. Cô vô
được 4 lần
hóa trị thì
cạn tiền
nên xin
bênh viện
cho làm
xạ trị, vì thông cảm cho
Chị Nga và mẹ già trong căn
hòan cảnh bi đát của cô
phòng nhỏ là nơi sinh sống của nên bênh viện đã miễn
3 bà cháu ở Đà lạt
phí cho cô phần xạ trị.

Như một phép lạ đã đáp
ứng lời cầu nguyện của
chị Tố Nga, VOSA đã
giúp chị hòan tất 2 đợt
hóa trị sau cùng, mỗi đợt
hơn 3 triệu tiền VN, còn
tặng chị tiền đi xe về
Đàlạt và tiền ăn uống tẩm
bổ.

Con gái chị năm nay học
lớp 12, đã biết đi làm
thêm mấy năm nay để

11) Giúp 13 trường hợp ung thư
1.Chị Đông thị Tày, 46
tuổi, nhà ở Phan Thiết.
Hai vợ chồng buôn bán
ve chai. Chồng phải ở
quê quảy gánh ve chai

nuôi các con nhỏ. Chị bị
ung thư vú, đã giải phẫu
nhưng không có tiền để
làm hóa trị, phải một mình
nằm lây lất ở hành lang
bệnh viện xin tiền những
người thăm nuôi để mua
thuốc điều trị.
2.Chị Hùynh Kim
Hương, 52 tuổi, nhà ở Tây
Ninh. Chị bị ung thư vú
giai đọan 3, đã giải phẩu
nhưng không có tiền điều

trị nhưng sau đó cô phải uống
thuốc trong 5 năm. Trong 2
năm qua, cô đã cố gắng làm
vịệc để mua thuốc điều trị,
nhưng có người ghen ghét đã
đặt điều nói xấu cô với với
lãnh đạo bệnh viện, vì thế cô
không được bệnh viện cho

Hình trên: Cô Phạm thị Trường
phép làm thuê nuôi bệnh nữa.
Sống ở hành lang bệnh viện,
ăn cơm từ thiện thì được rồi
nhưng tiền đâu mua thuốc trị
bệnh ? Ung thư của cô chưa
bị di căn nên hòan tòan có thể
chữa được nếu uống thuốc
đúng liều và liên tục. Khi
đang tuyệt vọng vì không có
tiền mua thuốc đã mấy tháng
qua, cô gặp được VOSA
đang đi tìm “ứng viên”.
VOSA đã giúp cô 2 đợt thuốc
và sẽ tiếp tục giúp cho đến
khi cô hòan tất việc chữa trị.
Hiện nay sức khỏe cô rất khả
quan và cô vẫn ở tại hành
lang bệnh viện ung bứơu làm
thuê nhưng công việc lặt vặt
để lấy tiền sinh sống.

trị tiếp. Chồng chị bị đau
cột sống nằm một chỗ nên
chị phải nằm một mình ờ
hành lang bệnh viện và đi
xin tiền để mua thuốc giảm
đau.
Chúng ta được chăm sóc chu đáo,
dịu dàng bời các y tá và bác sĩ, được
sống trong một môi trường vô cùng
sạch sẽ và thân ái, được người thân
lo lắng quan tâm, vậy mà khi mắc
bệnh nan y còn tuyệt vọng buồn
rầu. Thử hỏi những người phụ nữ
này tâm trạng họ ra sao khi phải
ngủ ngòai hành lang, vật vạ nơi vỉa
hè, ăn cơm bố thí, và rất cô đơn
trong những cơn đau xé người ?
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3. Chị Mộc lý Mùi, 52 tuổi,
nhà ở Đồng Nai. Bị ung thư

vú thời kỳ 2, không gia đình,
đã giải phẩu nhưng không có
tiền để làm xạ trị. Nằm một
mình ở hành lang bệnh viện.
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13 trường hợp ung thư ( tiếp theo)

ngòai hành lang bệnh
viện đã hơn 1 năm.

lang bệnh viện, trông nhờ
vào cơm từ thiện và sự
giúp đỡ của bá tánh để
mua thuốc giảm đau. Các
con chị đứa lớn phải bỏ
học đi làm thợ hồ nuôi
mấy đứa nhỏ. VOSA đã
gíup thêm chị tiền xe về
quê thăm con và sẽ giúp

6. Chị Dương thị Đào,
nhà ở Kontum, 48 tuổi.

4. Chị Nguyễn thị Trung,
44 tuổi, nhà ở Quảng Ngãi.
Chồng chết đã 12 năm, chị
một mình tần tảo nuôi 4 con
nhỏ. Nay chị bị ung thư vú
thời kỳ 3, chị một mình vào
Sàigòn nằm vạ vật ở hành

Mỗi trường hợp kể trên,
VOSA trao tặng 50 dollars.
Đôi khi có tặng thêm cho
những trường hợp đặc biệt.
 Về Hóa trị thì trung
bình 1 bệnh nhân ung
thư vú cần 6 lần hóa
trị, mỗi lần 3 triệu 1
( khỏang $180), cộng 6
lần là $1,080.
 Về xạ trị trung bình
cần 25 lần, mỗi lần 300
ngàn đồng ( khỏang 17
dollars), cộng 25 lần là
$425.
 Về thuốc thì tùy theo
mức độ nặng nhẹ của
bênh, một toa thuốc có
thể tốn từ 300 ngàn
(17dollars) đến 800
ngàn (45 dollars). Đơn
thuốc của chị Nga và cô
Trường thuộc lọai 800
ngàn, uống mỗi 3 tháng
và phải uống liên tục
trong 5 năm.

học bổng niên học 20092010 cho một cháu đang
học lớp 10.
5. Chị Dương thị Kim
Phượng, 49 tuổi, nhà ờ
Quy Nhơn. Bị chồng bỏ,
chị một mình đi làm thuê
nuôi 3 con nhỏ.

Chị bị ung thư vú thời kỳ
3, chồng thì bị tiểu đường
rất nặng. Trước kia chị có
đất trồng trọt, đến khi
phát bệnh ung thư thì
phải bán hết đất hết nhà
để chữa bệnh. Nay thì
không nhà không đất
không tiền nên phải nằm
ngòai vỉa hè để xin cơm
từ thiện và mua thuốc
điều trị.
7. Chị Hùynh thị Tố
Nga

Bây giờ chị bị ung thư
vú, không có tiền đóng
viện phí nên nằm lây lất

( đã nói trong những
trang trước)

8. Chị Nguyễn thị Thân,
36 tuổi, bị chồng bỏ, một
mình nuôi đúa con 5 tuổi,
chị bị ung thư vú đã di
căn giai đọan 2, chị sống
lây lất tại hành lang bệnh
viện cùng với đứa con.
9. Chị Trần thị Oanh,
37 tuổi, bị ung thư tử
cung, chị có 2 đứa con
nhỏ, 2 đứa bé này đều đã
nghỉ học để đi bán vé số
nuôi mẹ bệnh. Cả 3 mẹ

con đều ngủ tại hành lang
bệnh viện.

Những người nằm ở hàng lang bệnh viện ung bướu
cũng có cơ hội được bác sĩ khám bệnh, vì sau khi khám
bệnh cho những bệnh nhân nằm trong phòng, còn dư giờ,
bác sĩ sẽ khám miễn phí cho người nằm hành lang. Nếu
cần mua thuốc, bác sĩ sẽ kê toa, nếu cần hóa trị hay xạ
trị, bác sĩ sẽ viết giấy cho lên phòng hành chính đóng tiền
và sẽ được vô hóa chất hay xạ trị như những bệnh nhân
chính thức. Tuy nhiên, số tiền này quá lớn đối với những
ngừơi nghèo này. Vì vậy họ thường bỏ qua khâu hóa trị
hoăc xạ trị mà chỉ mua thuốc đặc trị và giảm đau để sống
cầm chừng.

10. Chị Phù Kim Tuyến,
52 tuổi, bị ung thư buồng
trứng giai đọan 3, trước
đây nhà chị ở Tiền Giang,
khi bị bệnh, phải bán hết
nhà cửa để chạy chữa.
Thấy chị bệnh họan,
chồng chị đã bỏ theo
ngừời khác. Đứa con dâu
không chịu nổi khổ cực
cũng trốn đi luôn, làm con
trai chị buồn rầu cũng bỏ
đi lang thang, để lại chị
thằng cháu nội 8 tuổi. Bây
giờ 2 bà cháu sống lây lất
ở hành lang bệnh viện.
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13 trường hợp ung thư ( tiếp theo)
11. Chị Nguyễn thị Hai,
56 tuổi, hiện ngụ tại
ĐàLạt. Chị bị ung thư tử
cung nay đã di căn sang
gan. Khi phát bệnh, chị
đã phải bán nhà để lui
vào vùng sâu cất một nhà
nhỏ để 2 mẹ con ở, số
tiền còn lại dùng để trả
tiền giãi phẫu và xạ trị,
nhưng rủi thay, khi chưa
hết giai đọan xạ trị thì
bệnh lại trở nên nặng
hơn, do đó chị bỏ mặc
cho số phận. Hiện nay chị
và mẹ già 80 tuổi ( cũng
bị ung thư tử cung) sống
nhờ vào những viên

thuốc giảm đau, những khi
không có tiền mua thuốc thì
2 mẹ con phải cắn răng chịu
đựng sự hành hạ của những
cơn đau.
12. Chị Nguyễn thị
Phương, 53 tuồi, chị bị ung
thư đại tràng đã di căn qua
gan. Chị sống một mình tại
một căn nhà rách nát tại Đà
Lạt. Bao nhiệu tiền bạc dành
dụm đã đổ ra cho việc điều
trị bệnh, đến khi cần xạ trị
thì hết sạch tiền nên bỏ mặc
cho số phận. Hiện nay chị
nằm liệt một chỗ, mọi việc
ăn uống phải nhờ vào hàng

9 trường hợp thương tâm
1) Chị Vương thị
Hồng:
Nhà ở 70/53 Cư Xá Đô

2) Đinh Nguyễn Ngọc
Trần, 28 tuổi, nhà tại Đà
Lạt, làm thợ kim hòan.
Mẹ bị ung thư đã chết,
cha trở nên bệnh tâm
thần, nhà chỉ có 2 anh
em. Trên đường đi làm
về, Trần bị tông xe té nứt
sọ và xuất huyết não,
phải chuyền vào bệnh
viện Chợ Rẫy để mổ. Gia

Thành, Quận 3. Chị bán
bánh mì nuôi mẹ già tàn
tật. Chị hay bị nhức đầu
chóng mặt nhưng
nghĩ đó là “trúng
gió” nên chỉ cạo gió
qua loa mà thôi,
nhưng một hôm, chị
đạp phải miếng
mảnh chai, vết
thương không lành
được và bàn chân
dần dần thâm tím
lại. Khi ngất xỉu,
đình Trần phải cầm cố
căn nhà ọp ẹp để trả tiền
bệnh viện. Còn đang điều
trị thì hết tiền, bệnh viện
Chợ Rẫy trả về bênh viện
ĐàLạt. Không có tiền
điều trị ở bênh viện Đà
Lạt, Trần phải xuất viện
về nhà.
Bệnh viện Chợ Rẫy hẹn 3
tháng sau sẽ ráp lại hộp

xóm chăm sóc.
13. Chị Nguyễn thị Triệu Phương, 36 tuổi, nhà ở Huế,
Chị có chồng và 2 con, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới 5
tháng thì chị phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Chị vào điều
trị tại bênh viện trung ương Huế, khoa ung bướu. Chồng
chị phải bỏ hết công ăn việc làm để vào nhà thương chăm
sóc chị, gia đình khánh kiệt
vì chi phí bênh viện nhưng
bênh tình ngày càng nặng.
Bây giờ,khi chúng tôi viết
những giòng này thì chị đã
qua đời, để lại 2 đứa con
còn nhỏ dại.

Tại sao những phụ nữ nông thôn ít học thường bị chồng
bỏ rơi khi họ mắc bệnh ung thư? Ngay cả những đứa
con nhỏ cũng không được ngó ngàng tới ! Những người
đàn ông này sống thật vô trách nhiệm và tội lỗi, không
xứng đáng là ngừơi chồng, người cha của một gia đình.
vào bệnh viện thì mới biết
chị bị tiểu đường rất nặng,
bác sĩ đành phải cưa chân
để cứu sống chị. Không có
tiền chữa bệnh, gia đình
phải đem cầm căn nhà để
lấy tiền trả tiền bệnh viện.
Tỉnh lại sau khi phẫu thuật,
chị Hồng hỏang lọan
khi thấy mình chỉ còn
1 chân, chị trở thành
người bị bệnh tâm
thần. Hiện thời em
gái chị phải cực khổ
đi làm đủ thứ việc để
trả tiền lời cầm cố
căn nhà và tiền thuốc
thang cho chị Hồng.
sọ cho Trần. Bây
giờ cả nhà chỉ còn
lại đứa em trai của
Trần 26 tuổi lăn
lưng đi làm thuê đủ
việc để nuôi anh.

VOSA tặng mỗi trường
hợp $50 ( 850 ngàn
đồng VN). Số tiền này
tuy không nhiều nhưng
củng đở phần nào cho
gia đình họ trong cơn
khốn khó.

Em Đinh Nguyễn Ngọc Trần
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3) Anh Lê Thành Công, 39 tuổi, ngụ tại
10/5 Phan Đình Giót Quận Tân Bình.
Anh bị hư một mắt, phải gắn mắt giả. Anh
làm đầu bếp tại một nhà hàng. Tự nhiên hơn
một năm trước đây, con mắt giả bỗng nhiên
nhiễm trùng đau nhức dữ dội, phải vào bệnh
viện để tháo ra và có nguy cơ hư luôn con
mắt còn lại.
Anh Công
mồ côi cha,
sớm phải
bương chải
nuôi mẹ già
tàn tật, bây
giờ bị hư mắt
như vậy đâu
thể di làm
được. Bạn bè
thấy vậy
thương tình
tom góp được 3 triệu đồng VN để Công đi
chữa bệnh, nhưng vẫn còn thiếu 1 triệu mới
có thể chữa lành được, Công không biết xoay
sở đâu ra số tiền này thì có người biết
chuyện, đem kể cho đại diện VOSA ở Việt
nam, và kết quả là VOSA đã tặng số tiền 1
triệu này cho Công. Hiện nay Công đã chữa
lành mắt và tiếp tục làm việc lại.

8) Em Nguyễn Quốc Thịnh, 24 tuổi, nhà ở
xóm Cẩm Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam. Trên đường đi làm về, em đã bị tông
xe chấn thưong đầu và cột sống, giờ em chỉ
nằm lịệt một chỗ. Trứoc đây em là lao động
chính trong gia đình, giờ đây cha mẹ già yếu
phải buôn gánh
bán bưng, làm
thuê làm mứon đủ
việc để thuốc
thang chạy chữa
cho em. Căn nhà
tình thương tuyềnh
tòang được địa
phương xây tặng
giờ đây còn trống trơn ảm đạm hơn ! Năm
ngóai VOSA đã tặng em $50, năm nay
VOSA lại tặng thêm lần nữa cho em.
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4) Chị Dương thị Một, nhà ở Triêm Nam 2, Điện Phương, Điện bàn,
Quảng Nam. Bị tông xe chấn thương sọ não, chị bây giờ nằm liệt một
chỗ như người thực vật. Chồng chị làm ruộng, bây giờ phải nghỉ để
chăm sóc chị, nhà có 3 con nhỏ không ai lo, đứa lớn nhất chỉ mới học
lớp 9. Tình trạng gia dình thật bi đát.
5) Anh Nguyễn văn Sáu, nhà ở thôn 4, xã Điện Dương, huyện Điện
Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh cũng bị tông xe chấn thương nặng ở đầu,
nằm liệt một chỗ như ngừơi thục vật. Mẹ anh 75 tuổi già yếu, góa bụa,
nghèo khổ giờ phải nuôi dưỡng và chăm sóc con.
6) Bé Trần thị Hạnh, 3 tuổi, ở Đà Nẳng, sinh ra đả có dị tật: có nhiều
cục u cứng lớn ở lòng bàn
tay, lòng bàn chân, và đặc
biệt là 2 chân dính vào nhau
từ đầu gối trở lên. Bé đã qua
cuộc giải phẫu tách chân và
hiện nay đang điều trị tại
Trung Tâm Phục Hồi Chức
Năng, bé đã đi lại được
nhưng không bình thường và
rất yếu. Gia đình bé rất
nghèo, vì vậy rất cực nhọc
trong việc nuôi bé.
7) Gia đình chị Hà thị Kim
Anh ở huyện Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam. Chồng chị bị
tai nạn nằm liệt một chỗ đã 8
năm. Con trai chị Kim Anh
10 tuổi bị ung thư máu,
nhà chỉ còn chị và đứa
con gái Trần thị Thu Hà
năm nay học lớp 8 là lao
động chính trong gia
đình. Chị Kim Anh còn 1
bố chồng năm nay 82
tuổi. Chị Kim Anh vừa
phải làm ruộng vừa phải
đi bán vé số dạo nuôi 5
miệng ăn, cháu Thu Hà
thì vừa đi học vừa quán
xuyến hết việc nhà. Năm
ngóai, VOSA đã giúp gia
đình chị Kim Anh $50 và giúp học bổng cho cháu Thu Hà. Năm nay,
VOSA giúp tiếp $50 và vẫn tiếp tục cấp học bổng cho đền khi cháu
Thu Hà xong trung học. Hình trên: đại diện VOSA ở miền Trung đang trao
tiền cho hai chị em cháu Thu Hà, bố cháu đang nằm trong mùng. Mẹ thì đã đi
bán vé số rồi.

Cuộc đời nhiều nỗi
éo le, nhưng người
nghèo khổ lại hay
gặp nhiều chuyện
bất hạnh “Đã nghèo
còn mắc cái eo !!!”
Có tiền có bạc khi
gặp chuyện không
may thì còn dem tiền
bạc ra chạy chữa,
còn những ngừơi
nghèo khi gặp
chuyện xui thì biết
trông mong vào
gì ??? Vì vậy chữ
“nghèo” luôn đi kèm
với chữ “khổ” !!!
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9 trường hợp thương tâm ( tiếp theo)
9) Sư ông Như Luận, 82
tuổi, chùa Vĩnh Gia, huyện
Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam.

Sau một cơn tai biến mạch
máu não, sư ông nằm liệt
tòan thân đã được 5 năm.
Ngừơi cháu họ hiện nay
chăm sóc sư ông
nhưng cần có tiền
mua gạo và thức
ăn cho sư ông.

Bệnh nhân
ung thư nằm
ở vỉa hè

Phát cơm từ thiện 1
Bệnh nhân ung thư có tiền mới
được nằm trong phòng tập thể

Phát cơm từ thiện 2
Những phụ nữ ung thư vú nằm ngòai hành lang

