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Phạm thị Thủy 

Hội Trưởng 

và 

Dr. Trần Chu Thủy, O.D 

Đông Y Sĩ  Vũ văn Thảo 

Phó Hội Trưởng 

 

Cùng các đại diện ở VN: 

Cô Phạm Thục Tuyết Xuân 

(Thu) 

Ông Trương Đình Giáo 

Ông Lương Đình Chuyên 

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 2010 đến 

15 tháng 3 năm 2011. 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 VO-

SA trong năm báo cáo. 

Những đóng góp của quý 

vị sau ngày 15/3/11, 

chúng tôi sẽ báo cáo vào 

bản tin sang năm. 

 VOSA đã có môt website: 

www.vosaoregon.org 

Quý vị vào website sẽ 

thấy đầy đủ hình ảnh, vid-

eo clips, bản tin của VO-

SA trong những năm vừa 

qua. 

 

 

PHÁT HÀNH THÁNG 9 NĂM 2011 

  VOSA và trẻ mồ côi tịnh thất Long Thành 

 

“ 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. 

Báo cáo thu chi tài chánh Trang 2 

Danh sách ân nhân đóng góp Trang 3 

Danh sách học sinh được cấp học bổng năm 2010-2011 Trang 4, 5, 6, 7 

  

Tường trình về họat động từ thiện của VOSA năm 2010  Trang 8—32 

Hình ảnh Trang 33, 34 

  

TRONG SỐ NÀY 



Page 2

BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÁNH NĂM 2010 ( từ March 15/2010-March 15/2011)

1) Ân nhân đóng góp (danh sách đính kèm ở trang sau) 11,954.00$     
2) Quỹ năm 2009 chuyển qua 316.00$          
TỔNG CỘNG TIỀN CÓ NĂM 2010 12,270.00$  

A) GIÚP TRẺ MỒ CÔI:
   1) Trung tâm nuôi trẻ mồ côi thị xã Hội An 150.00$        
   2) Cơ sở Bừng Sáng nuôi trẻ em mù mồ côi ( Q.10 Sài gòn) 500.00$        
   3) Nhà tình thương chùa Pháp Võ ( Nhà Bè, Sài gòn) 70.00$          
   4) Nhà tình thương chùa Lá (Nhà Bè, Sài gòn) 400.00$        
   5) Nhà tình thương tịnh thất Bà Rịa ( Bà Rịa Vũng Tàu) 650.00$        
   6) Nhà tình thương chùa Diệu Pháp (Long Thành) 500.00$        
   7) Mái ấm nuôi trẻ mồ côi của các soeur xả Tà Nung( huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 300.00$        
   8) Mái Ấm Hy Vọng của các soeur nuôi trẻ mồ côi khuyết tật (huyện Nguyệt Biều, Huế) 300.00$        
   9) Cơ sở nhân đạo Trần Châu nuôi trẻ mồ côi khuyết tật (Phan Rang) 300.00$        
  10) Cháu Thủy Tiên ở Long Thành có cha chết vì SIDA,mẹ đang bệnh  giai đoạn cuối 400.00$        

Cộng giúp trẻ mồ côi 3,570.00$     

B) CẤP HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP GIÁO DỤC:
    1) Cấp 38 học bổng bảo trợ và 10 học bổng căn bản 4,600.00$     
    2) Giúp tập vở cho 100 học sinh nghèo ở Cần Thơ 50.00$          

Cộng học bổng và trợ cấp giáo dục 4,650.00$     

C) CÁC HOẠT ĐộNG TỪ THIệN KHÁC:
   1) Giúp tiền thuốc cho 8 bệnh nhân ung thư sống tại hành lang bệnh viện ung bướu 530.00$        
   2) Giúp tiền làm hóa trị cho 1 bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh hết sức khó khăn 
tại ngoại ô thành phố Hội An 450.00$        
   3) Giúp tiền thuốc điều trị trong 5 năm cho 3 bệnh nhân ung thư vú mà VOSA đã giúp 
phần hóa trị và xạ trị trong những năm vừa qua 300.00$        
   4) Giúp tiền thuốc cho 7 bệnh nhân ở vùng xa vùng sâu 420.00$        
   5) Giúp 14 trường hợp bệnh nhân nghèo ở miền Trung 600.00$        
   6) Giúp 16 trường hợp hoàn cảnh thương tâm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, và Huế 450.00$        
   7) Giúp 115 áo len cho người nghèo tại Đà Nẵng 300.00$        
   8) Giúp thuốc cho phòng khám từ thiện Vạn Thành tại Đà Lạt 100.00$        

Cộng các hoạt động từ thiện khác 3,150.00$     

D) CÁC CHI PHÍ KHÁC
   1) Chi phí di chuyển cho đại diện VOSA tại Việt Nam 155.00$        
   2) Lệ phí chuyển tiền về VN 61.00$          
   3) Tem thư, cước phí 106.00$        
   4) photocopy bản tin 45.00$          
   5) Văn phòng phẩm ( mực, giấy in) 206.00$        
   6) Lệ phí báo cáo tiểu bang hàng năm 60.00$          

Cộng các chi phí khác 633.00$        
                TỔNG CộNG CHI NĂM 2010 12,003.00$  

TỒN QUỸ SAU NGÀY MARCH 15, 2011 267.00$    

THU

CHI
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DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VOSA NĂM 2010
Số TT Tên Tiểu bang/Quốc Gia Số Tiền

1 Hội AC-Canada Association Quebec/Canada 100.00$                     
2 Bác sĩ Anh Nguyễn Texas/USA 1,000.00$                  
3 Tổ chức AT&T Employee Giving Campaign NewJersey/ USA 679.00$                     
4 Ông bà Bình Văn & Kiều Trần Oregon/USA 100.00$                     
5 Bà Camilla Fraser Oregon/USA 30.00$                       
6 Ông bà Cleve & Sandra Fraser South Carolina/USA 100.00$                     
7 Ông bà Conrad Tedlund Oregon/USA 20.00$                       
8 Ông Đạt Lương California/USA 100.00$                     
9 Ông bà Điền & Hân Trần Oregon/USA 50.00$                       

10 Bà Điệp Ngô California/USA 50.00$                       
11 Ông bà Dough & Kathleen Geisler Oregon/USA 200.00$                     
12 Ông Đức Dương Ottawa/Canada 600.00$                     
13 Ông bà Đức Nguyễn & Thanh My Oregon/USA 100.00$                     
14 Ông Guido  Jenniges California/USA 100.00$                     
15 Ông bà Hải & Hằng Trần Texas/USA 100.00$                     
16 Bà Hanh Pham Ling Hawaii/USA 150.00$                     
17 Ông Hưng Nguyễn Hawaii/USA 100.00$                     
18 Ông bà Huy Trần Oregon/USA 250.00$                     
19 Ông bà Jan & Barbara Caplener Oregon/USA 200.00$                     
20 Ông bà Jim & Virginia Busskoln Oregon/USA 50.00$                       
21 Ông bà John & Yến Võ Arizona/USA 700.00$                     
22 Ông bà Ken Wong California/USA 600.00$                     
23 Bà Khanh Mai Saigon/Vietnam 250.00$                     
24 Bác sĩ Kỳ Anh Phan Oregon/USA 550.00$                     
25 Ông bà Minh Đức Ngô & Mai Phạm Adelaid/Australia 650.00$                     
26 Ông bà Mỹ & Phạm Trần Oregon/USA 700.00$                     
27 Bà Ngà Phạm Oregon/USA 100.00$                     
28 Ông bà Nhơn & Hồng Nguyễn Virginia/USA 800.00$                     
29 Bà Pauline Vershum Oregon/USA 50.00$                       
30 Bà Phụng Nguyễn Oregon/USA 150.00$                     
31 Bà Phương Trần California/USA 100.00$                     
32 Bà Thái Nguyễn California/USA 225.00$                     
33 Ông bà Thảo & Thiện Vũ Oregon/USA 400.00$                     
34 Bà Thu Định California/USA 300.00$                     
35 Bà Thu-Hồng Trần Quebec/Canada 100.00$                     
36 Bà Thủy Phạm Oregon/USA 500.00$                     
37 Bác sĩ Thùy Trang Lâm Oregon/USA 100.00$                     
38 Ông bà Trí & Trâm Quách Hawaii/USA 200.00$                     
39 Ông bà Tuấn & Loan Phạm Washington/ USA 50.00$                       
40 Bác sĩ Tuyết Mai Phan California/USA 500.00$                     
41 Tổ chức Verisign Matching Program Virginia/USA 800.00$                     
41 Bà Xuân-Mai Chu Oregon/USA 50.00$                       

Total 11,954.00$        
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NIÊN HỌC 
2010-2011 
 
I) HỌC BỔNG BẢO TRỢ 2010-2011: *($100/Năm) 
 

 Họ và tên Lớp / 
DTB 

Hòan cảnh gia đình/nơi 
đang sinh sống 

Người bảo trợ Tiền học 
bổng 

1 Vũ Trọng Nghĩa 11/7.6 K Mồ côi cha, mẹ bị ung 
thư/tỉnh Quảng Ngãi 

Bà Phạm Trần, 
Oregon 

$100 

2 Hòang thị Huế 
 

10/8.2 
hsG 

Trẻ mồ côi, hiện đang 
ở nhà tình thương Pháp 
Võ 

Bà Thái Nguyễn, 
California 

$100 

3 Bùi Thanh Hằng 7/ 7.5 
hsK 

Cha bị bại liệt, nhà rất 
nghèo/tỉnh Phú Yên 

Bà Thái Nguyễn, 
California 

$100 

4 Lê thị Liền  10/HSG 
8.3 

Trẻ mồ côi, hiện đang 
ở nhà tình thương Pháp 
Võ 

Bà Thái Nguyển, 
California 

$100 

5 Trịnh Hoàng Lễ 12/6.3 TB Mồ côi cha mẹ/ quận 
Tân Bình 

BS Phan Tuyết Mai, 
California. 

$100 

6 Trịnh Phương Linh 
(em của Hòang Lễ) 

9/7.6 hsK Mồ côi cha mẹ/ quận 
Tân Bình 

BS Phan Tuyết Mai, 
California. 

$100 

7 Nguyễn thị Ngoc 
Tuyền 

9/ 8.6hsG Nhà nghèo, học 
giỏi/quận Gò Vấp 

Ông bà Thảo Vũ, 
Oregon 

$100 

8 Nguyễn thị Thanh 
Hiền 

9/HSG 
8.6 

Nhà nghèo, đông anh 
chị em, mẹ bệnh nan 
y/huyện Phú Vang, 
Thừa Thiên 

Ông bà Thảo Vũ, 
Oregon 

$100 

9 Nguyễn thị Huế 10/HSG 
8.8 

Nhà nghèo, học giỏi/ 
Long Thành 

ông bà Thảo Vũ, 
Oregon 

$100 

10 Nguyễn Hòai Ân 9/ HSG 
8.6 

Cha bị bại liệt, mẹ bóc 
hạt điều thuê/ Long 
Khánh 

Ông bà Thảo Vũ, 
Oregon 

$100 

11 Nguyển Quang 
Minh 

8/ 
HSK8.3 

Cha là TPB, mẹ làm 
mướn/ cả nhà sống 
trong một cái chòi ở 
Quận 2. 

Ông John Võ, 
Arizona 

$100 

12 Nguyễn đoàn Bảo 
Thịnh 

10/ 7.9 
hsK 

Cha bệnh nặng, mẹ rửa 
chén thuê, cả nhà 5 
người ở trong 1 phòng 
trọ chật hẹp/quận Tân 
Bình 

Ông John Võ, 
Arizona 

$100 

13 Nguyễn Thái 
Nguyên 

12/7.0 
hsK 

Nhà rất nghèo, cả nhà 
chui rúc trong một túp 
lều/quận Tân Bình 

Ông John Võ, 
Arizona 

$150 

14 
 

Nguyễn Công 
Lượng 

Cao đẳng 
Đại Học 
Hoa sen 

Sinh ra đã không có 
các ngón tay, phải viết 
bằng cùi chỏ và chân/ 

Ông John Võ, 
Arizona 

$250 
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tỉnh Bình Dương 
15 Trần Thanh Phong 11/ HSK 

7.5 
Mồ côi cha, mẹ đau 
yếu/ tỉnh Đồng Nai 

ông John Võ, 
Arizona 

$100 

16 Nguyễn Minh Hiệp   12/7.7 
HSK 

Nhà rất nghèo, anh em 
đông/Xuân Lộc 

Bà  Thu Hồng, 
Canada 

$100 

17 Đinh Thanh Quang 
 
 

trung cấp 
Điện 
Công 
Nghiệp 

Nhà 8 anh em, rất 
nghèo/ Xuân Lộc Long 
Khánh 

Ông Duong Đức, 
Canada 

$100 

18 Đặng thị Ngọc Thu 10 /TB 
6.3 

Cha bị tai nạn nằm liệt 
một chỗ, nhà rất 
nghèo/Xuân Lộc 

Ông Dương Đức, 
Canada 

$100 

19 Nguyễn Ái Liễu 8/ TB 6.4 Mồ côi cha, mẹ bóc hạt 
điều thuê/ Long Khánh 

Ông Dương Đức, 
Canada 

$100 

20 La Huy Hưng 9/ hsK 
7.2 

Mồ côi cha, mẹ kéo xe 
bò, nhà rất nghèo/ tỉnh 
Quảng Nam 

Ông Duong Đức, 
Canada 

$100 

21 La huy Quang 
(anh của cháu 
Hưng) 

12/ TB 
6.1 

Mồ côi cha, mẹ kéo xe 
bò, nhà rất nghèo/ tỉnh 
Quảng Nam 

Bà Phương Trần $100 

22 Đỗ văn Dũng 11/6.0 TB Bị tê liệt chân, nhà rất 
nghèo/xã Tà Nung 
Lâm Đồng 

BS Anh Nguyễn, 
Texas 

$100 

23 Nguyễn Trọng Tuấn 9/ hsG 
8.8 

Cha làm thợ hàn, mẹ 
rửa chén thuê, nhà 
nghèo, học giỏi/ Quận 
Tân Bình 

Bác sĩ Anh Nguyễn, 
Texas 

$100 

24 Nguyễn thị Thu 
Huyền 

7/HSG 
8.1 

Nhà nghèo, học giỏi. 
Long Thành 

Ông Ken Wong, 
California 

$100 

25 Đinh Trần Thủy 
Tiên 

8/HSG 
8.2 

Cha chết vì AIDS, mẹ 
cũng bị Aids thời kỳ 
cuối/ Long Thành 

Ông Ken Wong, 
California 

$100 

26 Nguyễn Trường 
Phát 

8/ HSG 
8.6 

Mồ côi cha, mẹ làm 
mướn, rất nghèo/Long 
Thành 

Ông Ken Wong, 
California 

$100 

27 Đặng thị Thuyền 10/ HSK 
7.7 

Mồ côi cha, mẹ làm 
mướn, rất nghèo/ 
huyện Hương Trà, 
Huế. 

Bác sĩ Phan Kỳ 
Anh, Oregon 

$100 

28 Trần thị Thu Hà 10/ HSG 
8.4 

Mồ côi cha, mẹ làm 
mướn/ Quảng Nam 

Bác sĩ Phan Kỳ 
Anh, Oregon 

$100 

29 Chu thị Mai 
Phương 

9/ HSK 
7.9 

Mồ côi cha mẹ/Long 
Thành 

Bác sĩ Phan Kỳ 
Anh, Oregon 

$100 

30 Khấu thị Thu Hiền 10/ HSG 
8.2 

Mồ côi cha mẹ, ở với 
bà ngọai, ½ ngày đi 
bán vé số dạo/ Long 
Thành 

Bác sĩ Phan Kỳ 
Anh, Oregon 

$100 

31 Võ Hòang Bửu 8/ HSK Cha đạp cyclo, mẹ làm Cô  Hằng Trần, $100 
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7.6 mướn/ ngọai ô TP 
Huế. 

Texas 

32 Lê thị Yên Nhiên 11/ HSG 
8.6 

Cha bệnh nan y, mẹ 
bán hàng rong, nhà 5 
anh em/ngọai ô TP 
Huế. 

Cô Thư Đinh, 
California 

$150 

33 Hòang Trọng 
Dương 

8/ TB 6.5 Cha bênh nặng, mẹ bán 
vé số dạo/ngoai ô TP 
Huế 

Cô Thư Đinh, 
California 

$150 

34 Trần Ngọc Phương 
Uyên 

8/ HSG 
9.4 

Nhà nghèo, học giỏi/ 
quận Tân Bình 

Ông bà Huy Trần, 
Oregon 

$100 

35 Nguyễn thị Lệ 
Giang 

11/ hsTB 
76.0 

Mồ côi cha, mẹ làm 
thuê, nhà rất 
nghèo/Quảng Nam 

Ông Đạt Lương, 
California 

$100 

36 Lê Kiều Duyên 11/ hsK 
7.7 

Cha làm công nhân, 
mẹ và em đau bệnh 
nan y/ Phường 4 TP 
Đà Lạt 

Ông bà Đức Nguyễn $100 

37 Nguyễn thi Lệ 
Nguyên 

Năm 2 
Cao Đẳng 
Y Tế 

Mồ côi cha, mẹ làm 
thuê, nhà rất 
nghèo/Quảng Nam 

Bác sĩ Phan Mai $150 
 

38 Nguyễn Viết Linh 8/ hsTB 
6.7 

Mồ côi cha, mẹ bị 
ung thư/ Quảng Nam 

Cô Phụng Nguyễn, 
Oregon 

$100 

              
   
Tổng cộng 38 học sinh được học bổng bảo trợ với số tiền là $ 4,100 
 
II)  HỌC SINH ĐƯỢC HỌC BỔNG CĂN BẢN VOSA ( $50/năm) 
 

S
T
T 

Họ tên Lớp Nơi sinh sống hiện nay Trị giá học 
bổng 

1 Nguyễn Phúc Tân 11 Quận 3 $50.00 
2 Lê văn Duy  

(Pháp Tuệ) 
trung 
cấp 1 

Trẻ mồ côi, hiện đang ở 
chùa Lá, Nhà Bè 

$50.00 

3 Hòang thị Tươi 12 Trẻ mồ côi, hiện đang ở 
nhà tình thương Pháp Võ 

$50.00 

4 Cao thị Thanh Lan 12 Trẻ mồ côi, hiện đang ở 
nhà tình thương Pháp Võ 

$50.00 

5 Lê Bùi Hồng Hải 8 Huyện Hóc Môn $50.00 
6 Nguyễn Kim Thanh 10 Quận Gò Vấp $50.00 
7 Nguyễn thị Hoàng Anh 10 Quận 3 $50.00 
8 Nguyễn thị Hoa 8 Long Thành $50.00 
9 Nguyễn Đức Anh 10 Long Thành $50.00 
10 Nguyễn Thế Hiệp 6 

 
Long Thành $50.00 

 Cộng 10 em  $500.00 
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Tổng cộng số học sinh được cấp phát học bổng niên học 2010-2011 là 48 em. 
Tổng số tiền là 4,600 USD. 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Quý vị có thể xem thư và hình ảnh các học sinh được học bổng VOSA 
niên học 2010-2011 qua link: 

https://picasaweb.google.com/vosaoregon/ThuCamOnCuaCacHocSinhDaNhanDu
ocTienHocBongNam20102011?authuser=0&feat=directlink 
 

• Quý vị có thể xem thư và hình ảnh các học sinh được học bổng VOSA 
niên học 2011-2012 qua link: 

https://picasaweb.google.com/vosaoregon/VOSASScholarshipsOf20112012?authu
ser=0&feat=directlink 
 

• Quý vị có thể xem hình ảnh hoạt động từ thiện của VOSA cuối năm 
2010 và đầu năm 2011 qua link: 

https://picasaweb.google.com/vosaoregon/HoatDongCuaVOSATaiVietnamCuoiN
am2010?authuser=0&feat=directlink 

ORPHANS DONATE
30%

Scholarships,   39%

Other charity 
activities  26%

Other expenses 5% 

https://picasaweb.google.com/vosaoregon/ThuCamOnCuaCacHocSinhDaNhanDuocTienHocBongNam20102011?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/vosaoregon/ThuCamOnCuaCacHocSinhDaNhanDuocTienHocBongNam20102011?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/vosaoregon/VOSASScholarshipsOf20112012?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/vosaoregon/VOSASScholarshipsOf20112012?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/vosaoregon/HoatDongCuaVOSATaiVietnamCuoiNam2010?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/vosaoregon/HoatDongCuaVOSATaiVietnamCuoiNam2010?authuser=0&feat=directlink
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Phối hợp với gia đình 2 anh chị Việt Kiều từ Úc về , cuối năm 2010, VOSA đã tổ chức một 
chuyến đi thăm và giúp đỡ 4 nơi nuôi trẻ mồ côi ở Sài gòn, Bà Rịa, và Long Thành. 

Nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Tri Phương Quận 10, nơi đây 55 em mồ côi khiếm thị 
chen chúc trong môt căn nhà nhỏ gác gỗ dài 12m, ngang 3m. Căn nhà này vốn của nhạc sĩ khiếm 

thị Đào Khánh Trường, người đã cưu mang 
các em suốt mười mấy năm. Nay nhạc sĩ đã 
mất, để lại căn nhà cho các em, người trông 
coi các em bây giờ là thày giáo Nguyển Tấn 
Huyến, cũng bị khiếm thị. Anh Huyến là 
người đầu tiên được thày Trường nuôi dạy ở 
Câu lạc Bộ Bừng Sáng, anh đã tốt nghiệp Cao 
Đẳng Sư Phạm. Gần đây có 1 soeur sáng mắt 
đã được gởi đến để giúp việc quản lý, dạy dỗ 
các em. 

Tiền cho các em đi học, tiền ăn cho hơn 60 
con người ở đây đều dựa hoàn toàn vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Có một cơ sở làm 
massage nhỏ ở Chung Cư Ấn Quang được lập ra để các em lớn có nguồn thu nhập tự nuôi bản 
thân. Tuy nhiên, vì các em mù nên không có được nhiều khách hàng, khách đến massage phần 
lớn chỉ là các ông bà cụ ở quanh xóm. 

Thử tưởng tượng có ngày nào đó mà chúng ta 
không còn đôi mắt, mọi thứ chung quanh chỉ toàn 
một màu đen, mọi sinh hoạt cá nhân phải lệ thuộc 
vào người khác ! ở các nước Âu Mỹ, người khiếm 
thị được giáo dục, được học nghề miễn phí, được 
trợ cấp của chính phủ. Còn ở VN, đã khiếm thị lại 
còn mồ côi hoạc gia đình quá nghèo không nuôi nổi 
thì thật là bất hạnh. Tuy vậy, các em ở Bừng Sáng 
không bi quan, lúc nào các em cũng yêu đời, chăm 
chỉ học chữ, học đàn, học nghề, và sống rất kỷ luật. 
Một căn phòng nhỏ vừa dùng làm nơi ăn, nơi học 

Phái đoàn VOSA và 2 người 
phụ trách cơ sở BS hiện nay. 
Anh Huyến (ngoài cùng trái) 
và soeur (ngoài cùng phải) 

Bữa nui xào thịt bò VOSA tặng các em 
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đàn, nơi ngủ trưa. Vậy mà mỗi khi 
chúng tôi đến tặng các em bữa ăn, 
em nào vào vị trí đó, không chen 
lấn, không chiếm chỗ của nhau, rất 
trật tự và rất yêu thương nhau. 

Trong một năm, chúng tôi tồ chức 
nấu nhiều bữa ăn ngon tặng các em. 
Chúng tôi nấu sẳn ở nhà và chỉ việc 
chở lại đó, hâm nóng, và múc ra tô 
phân phát cho các em. Các em thật 
là vui mỗi khi được ăn ngon như vậy, 
vì bữa cơm hàng ngày của các em 
thường đạm bạc với chút canh, chút 
cá kho. 

Hàng năm, khi đến thăm, VOSA đều hỗ trợ tiền mặt để góp phần vào việc nuôi các em. 

Chùa Lá là một ngôi chùa nằm trên 1 cù lao 
nhỏ huyện Nhà Bè, bốn bề là kênh rạch và 
lá dừa nước vây quanh. Khi VOSA bắt đầu 
giúp đỡ trẻ mồ côi tại đây ( có lẽ đã hơn 
chục năm), chùa cột bằng tre, vách bằng lá 
dừa nước, mái thì có chỗ bằng tôn, có chỗ 
bằng lá, nền bằng đất nện. Lối đi vào chùa 
chỉ là chiếc cầu ọp ẹp bằng tre bắc ngang 
con rạch. Thày trò xắn quần lội bùn trong 
mùa mưa và đi mua từng gánh nước ngọt 
trong mùa nắng, muỗi quanh chổ ngồi từng 
đàn bu đen. 

VOSA trong hơn 10 năm qua đã giúp đỡ cho nơi này xây dựng nhiều công trình như bể chứa 
nước ngọt, nhà ở cho trẻ mồ côi (bây giờ là thiền đường), giường ngủ cho các cháu. Đến nay, với 
sự đóng góp của các phật tử, chùa đã trở nên khang trang đẹp đẽ, nhưng chổ ở của các cháu vẫn 
là một ưu tư lớn vì với con số mười mấy cháu mồ côi khởi đầu, hiện thời chùa đang cưu mang 
lên tới 40 cháu và 20 người già không nơi nương tựa. Công trình nhà ở của các em vẫn đang xây 
dựng vì có tiền tới đâu mới làm tiếp tới đó. Tháng 4 năm 2011, VOSA đã giới thiệu 1 gia đình 
Việt Kiều Úc đến thăm chùa Lá và chùa đã được gia đình này tặng 1000 dollars để đóng góp cho 

Các em khiếm thị ở Bừng Sáng đang dùng bữa trưa do VOSA 
tặng 

VOSA phát tiền cho các cụ già ở chùa Lá 
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việc xây chổ ngủ của các cháu mồ côi, hy vọng là công trình này sớm hoàn thành vì bây giờ các 
cháu vẩn phải ngủ tạm dọc hành lang chùa. 

Mổi lần đến chùa Lá, VOSA đều 
tặng các em một bữa ăn ngon, có 
CoCa CoLa là thứ các em rất 
thích. Bữa cơm chay đưa tiền 
nhờ phật tử của chùa nấu cũng 
có cà ri, mì xào, gỏi, súp… rất 
ngon miệng. Ngoài ra, VOSA 
còn tặng các cụ già và người tàn 
tật mỗi người một bao thư tiền lì 
xì, và tặng giày dép, bánh kẹo, 
đồ chơi cho các cháu, quan trọng 
nhất là tiền mặt để phụ nuôi các 
cháu. 

 Thường thường thì bữa cơm của các cháu và cả mấy thày chỉ gồm cơm và ít rau củ xào nấu từ  
đồ giạt ra từ các chợ. Tiền quyên góp được phải dành cho các cháu đi học, rồi còn sách vở, thuốc 
men cho các cháu nữa.  

Các cháu trai lớn  ở đây bắt 
buộc phải để tóc và ăn mặc như 
chú tiểu để cách ly với môi 
trường  hư hỏng bên ngoài. Các 
cháu tìm đến với  thày chùa Lá 
phần lớn từ gia đình “có vấn 
đề” như cha mẹ nghiện ngập, 
hoặc cha mẹ đi tù, ở nhà bà 
ngoại bà nội nghèo khổ không 
nuôi cháu được, hoặc trẻ con 
lang thang cơ nhỡ bụi đời 
không muốn sống lang thang  
nữa, khi tìm đến thày đều được 
thày giang tay đón nhận. Đến 
khi các em đã 18 tuổi, muốn đi 
tu hay ra ngoài đời thì tùy ý, 
không bắt buộc. 

Những người già và người tàn tật cũng vậy, họ không có con cháu thân nhân hoặc con cháu thân 
nhân quá nghèo khổ không cưu mang nổi họ. Những người này cũng tìm đến chùa Lá như một  
nơi nương tựa cuối cùng, một mái ấm cho những người đồng cảnh ngộ không quen biết nhau,  

Phái đoàn VOSA và các cháu mồ côi, người già chùa Lá 
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nơi đó thày trò chia xẻ cùng nhau mọi thứ, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, không phân biệt ai là 
thày ai là người đến xin nhờ vả. 

Có những người ở hải ngoại xót xa cho những cụ già đang sống trong những nursing home ở 
nước ngoài, nhưng nếu các quý vị đó được nhìn tận mắt cuộc sống của các cụ già ở VN đang 

phải nương tựa cảnh chùa, nhà thờ, 
hay các trung tâm bảo trợ xã hội thì 
mới biết các cụ ở hải ngoại sung 
sướng biết chừng nào: các cụ hải 
ngoại được nằm giường nệm, được 
toilet sạch, được y tá chăm sóc 24/24, 
được ăn ngon, được mặc ấm. Còn các 
cụ ở VN chỉ có một chổ che nắng che 
mưa và 3 bữa ăn thanh đạm mỗi 
ngày, ốm đau thì tự chăm sóc cho 
nhau, hoặc nhờ các cháu mồ côi đỡ 
đần đôi chút. Khi có khách đến thăm, 
chút đỉnh tiền cũng giúp các cụ vui vì 
có thể ăn thêm được bát phở, tô cháo 
gà khi cần thiết. VOSA đã nhìn thấy 
các cụ, mổi người một cái giường tre, 
một manh chiếu, một cái mền mỏng, 

1 cái mùng nằm dọc theo bên hông chùa, có người đã sống ở đây cả chục năm ! Tuy nhiên, được 
chùa cưu mang như vậy cũng là hạnh phúc lắm so với những ngày phải đi ăn xin lang thang ngủ 
vỉa hè bữa đói bữa no. Do đó, khi chúng ta dư thừa vật chất quá, không nên phung phí mà hãy 
nghĩ đến những người bất hạnh đang rất cần sự chia xẻ của chúng ta. 

Nằm trong 1 con hẻm tại cây số 67 đường đi Bà Rịa Vũng Tàu là tổ ấm của 31 cháu mồ côi 
khuyết tật. Lúc đầu chỉ là một am nhỏ do sư cô Diệu 
Thủy lập ra để có chỗ tu hành một mình nên rất  chật 
chội .  

26 năm trước, sư cô lượm được  1 em nhỏ bị bại não bị 
người nhà vứt ở chợ, sư cô đem về nuôi, rồi sau đó lại thêm 
vài em bị câm điếc đi lang thang xin ăn cũng được sư cô 
mang về nuôi nấng. Rồi con số đó cứ tăng dần lên.  Cha mẹ 
sanh con xong thấy con khuyết  tật cũng mang lại cho sư 
cô,  mẹ sanh con bình thường nhưng không nuôi nổi cũng 

1 cụ già sống cảnh 
nương tựa cửa 
chùa(chùa Lá) 
đang khoe phong 
bì tiền VOSA vừa 
trao tặng 

Giày dép tặng các cháu 
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mang lại am sư cô, rồi trẻ con tâm thần bị liệng ngoài 
đường, rồi hài nhi đỏ hỏn bị bỏ lại trước cổng am. Một 
mình sư cô trồng trọt, làm tương, làm chao nuôi đám trẻ 
này. Nay thì với sự góp sức của các nhà hảo tâm, cái am 
nhỏ xíu đã được xây thêm 2 dãy nhà trệt lợp tôn cho các 
cháu ở. 

Hiện nay sư cô Diệu Thủy đang nuôi 31 em mồ côi, 
trong đó 3 em bị tâm thần, 4 em bại liệt, và 18 em bình 
thường. 

Khi chúng tôi đến thăm, thấy các em cũng có 1 TV để 
xem, một tủ lạnh đựng thức ăn, 2 cái quạt máy. 

Sư cô ngỏ lời muốn xin thêm 2 quạt máy cho các em đở nóng. Phái đoàn VOSA đã tặng ngay tiền để mua 
thêm 5 quạt máy, và tiền để phụ nuôi 
các em. VOSA cũng mang lại giày dép, 
mì gói, sữa, kẹo bánh phát cho các em 
ngay tại chỗ. Có một chi tiết rất cảm 
động là một em trai tâm thần cứ ôm lấy 
chúng tôi, gọi là ba, má. Khi chúng tôi 
ra về, em đó khóc ròng.  Tội nghiệp 
quá, có lẽ tụi nó rất thèm vòng  tay ấm 
áp của cha mẹ. 

Chổ này hẻo lánh, ít người biết đến nên 
cũng rất thiếu thốn về vật chất, những 
người đến giúp đỡ phần lớn là bà con 
của sư cô. 

 

Được thành lập cách đây 25 năm, chỉ có 6 ni 
sư từ Huế vào, vừa lo việc chùa, vửa chăm 
sóc các em cô nhi, các ni sư vừa trồng trọt 
khai hoang, vừa ươm cây giống để bán. 

Trao tiền cho sư cô để phụ nuôi các cháu 

Trẻ mồ côi ở Bà Rịa 

Trẻ mồ côi ở am của sư cô Diêu 
Thủy ở Bà Rịa 

Sư cô Huệ Đức và trẻ mồ côi tại chùa Diêu Pháp 
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Chùa Diệu Pháp từ một mái tranh 
nhỏ bé và nhà ở của các em là các 
căn chòi lợp tôn xiêu vẹo, bếp thì 
đặt ngoài trời, mưa xuống ướt tất cả 
mọi thứ, đến nay mọi thứ đã trở nên 
tốt hơn. 

Với sự giúp đỡ của các nhà hảo 
tâm, trong đó VOSA cũng góp một 
phần không nhỏ, chùa Diêu Pháp 
ngày nay đã xây dựng lại thanh nhã 
trang nghiêm với kiến trúc kiểu 
Huế, và nhà ở của các em cùng bếp 
ăn đã xây gạch khang trang đẹp đẽ.  

Với 2 cơ sở: một ở Long Thành, 
một ở Dak Nông, nhà tình thương 
chùa DP đang nuôi dậy 120 em mồ 

côi, trong đó 37 em đang học Cao Đẳng và Đại Học ở Huế, 40 em đang học cấp 3 tại Biên Hòa, 
số còn lại thì học cấp 2 và tiểu học tại Long 
Thành. Với chủ trương: “chỉ có học mới thoát 
khỏi số phận nghiệt ngả”, các sư cô đã đầu tư 
rất nhiều vào việc học của các em, đến nay đã 
có 48 cháu mồ côi của DP đã tốt nghiệp Đại 
Học và Cao Đẳng, đặc biệt có 1 cháu đã có 
bằng thạc sĩ. 

Các cháu học hành giỏi giang phần lớn đều đã 
có việc làm và thỉnh thoảng cũng quay lại DP 
để phụ giúp việc nuôi dạy các em nhỏ. 

Song song với việc học chữ, sư cô cũng đã lập 
nông trại trồng cây xà cừ ở Dak Nông, tiền 

bán được gỗ và cây giống dùng để 
nuôi các em ăn học.  Ngoài ra, 
VOSA cũng đã giúp sư cô trang bị 
máy móc cho xưởng mộc để các em 
trai lớn có thể học nghề tự nuôi thân. 

Ngoài việc nuôi trẻ mồ côi, Diêu 
Pháp cũng là nơi nương thân của 
mười mấy cụ già và người tàn tật. 

Các em bé mồ côi tại chùa DP 

Các cháu mồ côi học cấp 
2 vừa đi học về 

Phát bánh kẹo cho trẻ mồ côi tại DP 
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Người nào không còn chỗ để sống nốt quãng đời còn lại, tìm đến sư cô cũng được một mái ấm 
có cơm ăn, có quần áo, có thuốc 
men, và có các trẻ mồ côi chăm 
sóc cho khi đau ốm. 

Mỗi lần đến DP, VOSA đều tặng 
tiền mặt để phụ nuôi các em và 
phẩm vật để phân phát tại chỗ như 
giày dép, mì gói, sữa, tập vở, bánh 
kẹo, khăn lau mặt, xà bông, đồ 
chơi v..v.. 

Ngoài ra, VOSA cũng tặng thuốc 
để dành cho tủ thuốc của nhà tình 
thương và máy tính cho các cháu 
cấp 3. 

 

 

Sang tháng 1 năm 2011, VOSA ra ngoài Trung và lên cao nguyên để giúp thêm 3 nhà tình 
thương nuôi trẻ mồ côi ở Huế, Phan Rang, và Đà lạt. 

5) Mái Ấm Hy VỌng xã ThỦy BiỀu (HuẾ): 

Nằm ven bờ sông Hương, cách 
trung tâm thành phố Huế 30km, 
mái ấm Hy Vọng do các soeur 
dòng Mến Thánh Giá lập ra cách 
đây 15 năm. Nơi đây dân nghèo 
vì sống bằng nghề trồng nương 
rẫy nhưng thường xuyên bị lụt lội. 
Để giúp nơi này, các soeur đã lập 
ra nhà tình thương nuôi trẻ em mồ 
côi, trẻ em khuyết tật, và là nơi 
trú thân cho các cô gái lỡ mang 
bầu rồi bị bỏ rơi. Các soeur cũng 
tổ chức nhà trẻ và lớp học cho các 
cháu mẫu giáo để có tiền điều 

Người già và các cháu nhỏ tại Diệu Pháp với các quà tặng 
của VOSA 

Trẻ khuyết tật ở mái ấm Hy Vọng Thủy Biều, các em này bị bại não 
hoặc hội chứng Down, cần các cô bảo mẫu chăm sóc 24/24. 
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hành cơ sở từ thiện. 

Hiện nay mái ấm Hy Vọng đang nuôi dậy 50 em mồ côi, chủ yếu là trẻ khuyết tật ( câm điếc, bại 
não, chậm phát triển). Khi đến thăm nơi này, chúng tôi cũng thấy có những y tá người Tây 
Phương đến đây thực tập về ngành chăm sóc trẻ khuyết tật. Các cô sinh viên này rất kiên nhẫn 
ngồi đút từng muỗng súp cho trẻ bại não. Ở mái ấm này có khoảng 10 cháu bị bại não phải chăm 
sóc 24/24, và 15 em câm điếc. Tất cả đều được chăm sóc rất chu đáo, quần áo, chỗ ngủ luôn luôn 
sạch sẽ. 

Các cô gái mang bầu bị bỏ rơi cũng 
được các soeur nuôi từ tế đến khi mẹ 
tròn con vuông rồi mang con đi hay để 
lại cho soeur tùy ý. Các em gái này 
được ở một nơi riêng biệt (vì mặc cảm, 
không muốn gặp người ngoài), hàng 
ngày, các em chỉ lo việc nấu cơm, giặt 
giũ cho trẻ khuyết tật. Chương trình này 
của các soeur từ khi lập ra đến nay đã 
cứu sống được biết bao cô gái lỡ lầm vì 
các cô trong lúc tuyệt vọng chỉ muốn đi 
tự tử. Nhiều người sanh con ra cũng đi 

kiếm việc rồi nuôi con tử tế. 

Đây là một nơi nghèo, hẻo lánh, ít 
nguời biết đến, vì thế nguồn tài 

chánh cũng rất eo hẹp. Hàng năm 
lại bị lũ lụt tàn phá phòng ốc 
tầng trệt nên đời sống của các 
soeur và trẻ mồ côi ở đây cũng 
khổ lắm. Nhưng các soeur lúc 
nào cũng lo giúp đỡ dân địa 

phương, cụ thể là năm nào cũng 
xin VOSA cấp 5 học bổng cho 

học sinh nghèo trong vùng. 

Từ năm 2004 đến nay, năm nào VOSA 
cũng phụ giúp tiền cho các soeur mua thực 

phẩm nuôi các cháu. 

 

Lớp học mẫu giáo cho trẻ bình thường tại mái ấm Hy Vọng 

VOSA trao tiền cho soeur Hiên (người 
phụ trách  mái ấm Hy Vọng xã Thủy 
Biều, huyện Nguyệt Biều, T.P. Huế) 
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6)NHÀ TÌNH THƯƠNG TRẦN CHÂU (PHAN RANG): 

Nằm giữa một thung lũng chung quanh 
là rừng và đồi núi bao bọc của xã 
Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận là mái ấm của 75 con người bất 
hạnh đã được một thầy thuốc có trái tim 
vĩ đại nuôi dưỡng, cưu mang. 

Nhà tình thương Trần Châu (hoạc bây 
giờ gọi là Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội 
Trần Châu) mang tên người sáng lập và 
dâng hiến cả đời mình cho nơi này. Anh 
Trần Châu vốn là một giáo viên kiêm 

luôn nghề thầy thuốc nam được truyền lại từ nhiều đời, anh đã đem đất và vốn liếng của gia đình 
xây lên nhà tình thương để đón các cụ già tâm thần lang thang và trẻ mồ côi khuyết tật về nuôi 
dưỡng. 

Ròng rã mười mấy năm trời, anh đã một mình làm việc quần quật suốt ngày để kiếm cái ăn cho 
từng ấy con người, anh hết bán gạo lẻ lại đào ao nuôi cá, nuôi chim 
bồ câu, nuôi vịt, trồng rau, nuôi ong v..v..  

Anh và cô em gái đã cùng nhau săn sóc, tắm rửa 
cho từng cụ già, từng em bé bị bại não. Mỗi 
bữa cơm tuy chỉ có tô cơm và con cá kho 
nhỏ nhưng cũng được các cháu chậm phát 
triển đem đến từng phòng cho các cụ. Ở đây 
mỗi người một việc, cùng làm cùng ăn sống 
chan hòa như trong một gia đình. Năm ngoái kỷ 
niệm 15 năm ngày thành lập nhà tình thương 
Trần Châu, VOSA cũng được mời đến để 
đánh dấu một chặng dường dài tiếp sức 
cho Trần Châu trong việc cưu mang 
những con người bất hạnh. 

Ở cổng của nhà tình thương là một 
cái bảng to được anh Trần Châu 
dựng lên, đó là di chúc của anh, nội 
dung là sau khi anh mất thì tất cả gia 
sản của anh sẽ thuộc về nhà tình 

Trẻ mồ côi lành lặn(các em không khuyết tật) 

 ở nhà tình thương Trần Châu 

Trẻ mồ côi khuyết tật ở trung tâm Trần Châu, các em 
đang dược các cô bảo mẫu đút cho ăn. 

Trẻ mồ côi và những người già bị tâm thần nhẹ ở 
trung tâm Trần Châu 
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thương, được dùng để tiếp tục nuôi dưỡng những người không còn chỗ nào để nương thân. 

Các cụ già tâm thần ở đây lúc 
cười lúc khóc nhưng không 
quậy phá, nếu họ bị đưa vào 
bệnh viện tâm thần thì họ sẽ 
bệnh nặng thêm. Mỗi lần 
VOSA đến thăm, các cụ nói 
chuyện rất vui, có cụ tưởng 
mình là cô gái 18 thẹn thùng 
mỗi khi có đàn ông hỏi chuyện, 
có cụ tưởng mình là chiếc máy 
bay !!!! các cụ sống trong một 
thề giới ảo tưởng nào đó mà 
mình không hiểu được. 

Riêng các cháu tâm thần, bại 
não thì phần lớn bị người thân bỏ rơi trên đường hoạc vứt ngay trước cửa trung tâm. Các cháu 
cần được chăm sóc 24/24, cứ 6 cháu thì có 1 cô bảo mẫu lo cho. 

Mỗi lần đến thăm, VOSA đều tặng phầm vật như mì gói, sữa, xà bông, kem đánh răng, khăn mặt, 
bánh kẹo, và quan trọng nhất là tiền mặt để mua thực phẩm cho 75 con người. 

7)NHÀ TÌNH THƯƠNG xã Tà Nung, NHÀ NUÔI TRẺ SUY DINH DƯỠNG TÀ 

NUNG(Lâm Đồng) PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN VẠN THÀNH (Dalat): 

3 cơ sở từ thiện trên do cố linh mục Nguyễn văn Thành sáng lập năm 1994 tại Lâm Đồng. Khi 
cha Thành mất năm 2000, soeur Lê thị Tự đã kế tục sự nghiệp từ thiện của cha để điều hành 3 cơ 
sở trên. 

- Nhà tình thương xã 
Tà Nung: khi cha 
Thành còn sống, cha 
nuôi 40 em mồ côi 
người dân tộc thiểu số 
tại nhà thờ Vạn Thành 
Đà lạt. Khi cha mất 
năm 2000, 18 em đã 
đến tuổi trưởng thành 
ra đời, còn lại 22 em 
nhỏ, các soeur chuyển 
các em về cơ sở của 

Giờ cơm trưa ở trung tâm Trần Châu 

Các em mồ côi do soeur nuôi dưỡng tại xả Tà Nung, tỉnh Lâm 
Đồng. Hình chụp chung với các soeur và phái đoàn VOSA. 
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dòng nữ tu tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà để các em đi học chung với người dân tộc tại 
đây. Đến nay con số lên được 26 em, các em đều được đi học, được chăm lo rất chu  đáo. 
Đã mười mấy năm nay, từ khi các em còn bé xíu, nay đã lên trung học cấp 2, cấp 3, 
VOSA năm nào cũng đến thăm tặng quà: giày dép, áo lạnh, học cụ, đồ chơi, bánh kẹo, và 
tiền mặt để mua thực phẩm cho các em.  
Các em nhỏ tại đây ít tiếp xúc với người đời nên còn nhút nhát, nhưng các em có tài ca 
múa, rất thích hát, và rất ngoan, hy vọng khi các em ra đời sẽ là những công dân tốt cho 
xã hội. 
 

- Nhà nuôi trẻ suy 
dinh dưỡng xã Tà Nung: 
được cha Thành sáng lập 
năm 1994. trải qua 17 năm, 
nhà trẻ đã đón nhận cả ngàn 
trẻ suy dinh dưỡng ở vùng 
đất nghèo Tà Nung, đa số là 
dân tộc thiểu số. Mỗi đợt 
30 em trong 6 tháng, nhà 
trẻ nhận các trẻ gầy yếu ốm 
o vì thiếu ăn, rồi cho chúng 
ăn theo chế độ dinh dưỡng 
hợp lý để trẻ phát triễn, rồi 
dậy chúng múa hát, dậy 

chúng tự làm vệ sinh cá nhân. Sau 6 tháng, cháu nào cân nặng đúng theo độ tuổi sẽ được 
“ra trường” để nhận đợt mới vào, còn cháu nào quá ốm sẽ được giữ lại để nuôi thêm. 
Nghe thì giản dị vậy nhưng các soeur cũng phải lo đủ thứ tiền : tiền trả lương cho cô 
giáo, tiền mua sữa, mua thực phẩm, mua quần áo chăn màn cho các cháu. 

- Trạm xá từ thiện Vạn Thành: cũng được cha Thành sáng lập năm 1994. Trong những 
năm đầu tiên, trạm xá 
hoạt động rất hữu hiệu, 
một năm khám chữa 
bệnh và phát thuốc 
miễn phí cho 3000 
bệnh nhân với 80% là 
người dân tộc thiểu số, 
phòng khám tọa lạc tại 
phường 5, xả Vạn 
Thành, thành  phố 
Dalat. Đến nay thì thiếu 
tiền điều hành nên 1 

Các cháu suy dinh dưỡng tại nhà nuôi trẻ Tà Nung đang 
ngủ trưa 

 VOSA, các soeur phụ trách phòng khám và thuốc VOSA tặng 
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tuần trạm xá chỉ mở cửa 1 lần, nhưng vẫn có bác 
sĩ, y tá, và nhân viên khám bệnh phát thuốc 
miễn phí cho người nghèo trong vùng, mỗi tuần 
cũng khám bệnh phát thuốc cho khoảng 50 bệnh 
nhân. 
Mỗi năm VOSA đều tặng nơi này 1 thùng 
thuốc, danh sách thuốc do soeur phụ trách 
phòng khám yêu cầu.  

 

 

 

 

 

 

Cháu Đinh Trần Thủy Tiên ở Long Thành có cha đã mất vì bị HIV, mẹ 
cháu cũng bị nhiễm thời kỳ cuối, lúc đó một vị ân nhân của VOSA 
thấy xót thương cho hòan cảnh cháu côi cút tội nghiệp nên đã đồng 
ý trợ cấp cho cháu mỗi 3 tháng số tiền là 100 dollars để cháu không 
phải vào sống ở viện mồ côi, đồng thời cho học bổng mỗi năm 100 
dollars để cháu tiếp tục đi học.  

Đến nay thì nhờ thuốc của chương trình giúp đõ người bệnh AIDS 
của chính phủ Hoa Kỳ, mẹ cháu đã được cấp thuốc miễn phí đều 
đặn nên đã khỏe lại, bà đi bán vé số dạo để tự nuôi thân, còn cháu 
Thủy Tiên nhờ trợ cấp của vợ chồng vị ân nhân này suốt mấy năm 

VOSA và soeur phụ trách đứng 
trước phòng khám Vạn Thành 

Hình mới nhất của Thủy Tiên, 
cháu đang cầm cái calculator 
của VOSA trao tặng 
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nay mà đã yên tâm đi học đều đặn, cháu đang học lớp 9, cháu học giỏi, ngoan, và sắp trở thành một 
thiếu nữ. Nhờ $500 mỗi năm của vị ân nhân này mà đời cháu đã thay đổi, hy vọng cháu sẽ có một tương 
lai tốt đẹp. 

 

Bắt đầu từ năm 2007, VOSA khởi sự chương trình giúp tiền thuốc cho một số bệnh nhân ung thư đang  
sống tại hành lang bệnh viện ung bướu Sài gòn. 

• Tại sao phải giúp họ ? nếu bản thân bạn hoặc người thân bạn bị chứng bệnh nan y này thì 
bạn sẽ hiểu người bệnh cần được sống trong một môi trường sạch sẽ và cần được ăn uống đầy 
đủ cũng như trị liệu bằng xạ trị và hóa trị để chống chọi với sự phát triển của các tế bào ung thư. 
Còn các bệnh nhân nghèo khổ này thì sống như thế nào? Đa số họ là dân nghèo ở nông thôn, khi 
phát hi ện ra ung thư thì đã qua thời kỳ thứ hai, thứ ba. Qua một cuộc giải phẫu thì nhà cửa, 
ruộng  vườn, tiền dành dụm cũng theo chi phí bệnh viện mà bay mất. Đa số phụ nữ mà VOSA  
giúp là bị ung thư  vú, khi họ bị bệnh cũng là lúc chồng bỏ đi theo người khác vì sợ gánh nặng  
chăm sóc cho vợ. Không nhà cửa, không tiền bạc, nếu có con nhỏ thì phải gởi lại bà con dưới  
quê. Họ lên thành phố để tiếp tục trị bệnh, không tiền mướn phòng trọ nên phải ở lây lất dọc 
theo hành lang bệnh viện, ban ngày xếp hàng lãnh cơm từ thiện, buổi tối giành nhau phòng vệ 
sinh để giặt giũ tắm rửa, họ phơi quần áo qua đ êm, đến sáng thì phải cất vào túi xách giấu một  
nơi nào đó dù cho quần áo vẫn còn ướt. Đêm họ trải chiếu ra nằm la liệt san sát nhau ngoài  
hành lang, sáng ra thì phải thu dọn gọn ghẽ cất giấu đồ đạc ở một nơi nào đó. Họ lãnh phần  
chăm sóc cho các bệnh 
nhân (có tiền) nằm trong 
các phòng ( 12 người/ 1 
phòng) như đi mua đồ ăn, 
giặt giũ, làm vệ sinh cho 
người bệnh để có chút tiền 
công, và chờ khi có các 
nhà hảo tâm đến, họ sẽ bu 
quanh xin tiền. Họ góp 
nhặt hàng ngày số tiền 
kiếm được để khi đủ thì 
xin làm hóa trị hoặc xạ trị 
hoạc mua thuốc giảm đau. 

Các bác sĩ khi khám xong 
cho người bệnh nằm trong  

phòng, nếu còn dư giờ, sẽ khám miễn phí cho những bệnh nhân ngoài hành lang. 

Bệnh nhân ung thư và thân nhân họ ngồi la liệt dọc theo hành lang 
phòng khám bệnh và phòng nằm của bệnh viện ung bướu. Phái đoàn 
VOSA khi đi ngang đây đã chụp lén được tầm hình này vì theo quy 
định thì không cho phép chụp hình. 
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Con số bệnh nhân nằm ngoài hành lang lên tới vài trăm người, có người ở lây lất tại đây đã 5, 
7 năm vì họ vẫn còn bệnh và không còn chỗ nào để mà về. Họ thật đáng thương vì đã mắc 
phải bệnh nan y mà còn phải đi chăm sóc người khác và không có chổ sạch sẽ để nghỉ ngơi 
cũng như ăn uống không đủ dinh dưỡng để chống chọi với những lần xạ trị và hóa trị. 

• Giúp cách nào, giúp bao nhiêu người, giúp mỗi người bao nhiêu ? 

Thoạt tiên, chúng tôi rất bối rối vì giữa mấy trăm người nhộn nhạo biết ai là đáng giúp hơn 
và biết ai là thật, ai là giả ? Mà vào bệnh viện giúp thì thật là nguy hiểm vì nếu bạn phát tiền 
cho 1 người thì hàng trăm người sẽ vây quanh bạn để đòi bạn cho tiền, làm sao cho đủ với số 
đông như vậy ? chưa kể các băng đảng xã hội đen trà trộn với bệnh nhân sẽ hành hung bạn 
nếu bạn không “biết điều” với chúng ! Cuối cùng thì chúng tôi quyết dịnh giả làm người 
thăm bệnh đi lân la trò truyện với các chị em ở đó, và làm quen với những người ngồi một 
góc không tranh giành với các người khác. 

Sau vài lần như vậy, chúng tôi quyết định làm quen với một phụ nữ rất lặng lẽ và hiền lành, 
cô bị ung thư vú, bị chột một mắt, và đã sống ở hành lang bệnh viện này gần 10 năm ! cô chỉ 
có 2 anh em, người anh lại bị tai nạn giao thông mất cách đây chục năm cho nên cô sống một 
mình, không nhà không cửa, không thân nhân, cô làm nghề chăm sóc cho bệnh nhân để tự 
nuôi thân.  VOSA nhờ cô tìm giúp cho những trường hợp nào đáng thương nhất rồi chúng tôi 

hẹn họ ra một quán café gần bệnh 
viện để thăm hõi, phỏng vấn, và 
trao tiền cho họ. Bằng cách này, 
trong những năm qua, chúng tôi 
đã giúp đỡ được gần 50 bệnh 
nhân, đã chụp hình, quay phim, 
phỏng vấn họ mà không gặp một 
sự phiền hà nào hết. Chúng tôi 
không muốn giúp bệnh nhân qua 
danh sách của bệnh viện vì muốn 
mọi sự phải công bằng và trực 
tiếp.  

Mỗi bệnh nhân VOSA giúp 50 
dollars, có những trường hợp nào 
quá đáng thương hoặc cần mổ 
gấp thì giúp nhiều hơn. Số lượng 
bệnh nhân mà VOSA giúp hàng 

năm tùy thuộc vào số tiền ân nhân đóng góp cho project này. Có năm mà ân nhân muốn giúp 
nhiều cho bệnh nhân ung thư, họ đã gởi chúng tôi mấy ngàn dollars, năm đó VOSA đã giúp 
được cho mấy trường hợp hóa trị và xạ trị( tốn kém hơn 700 dollars mổi trường hợp) không 
kể hơn 20 trường hợp ung thư khác. Còn trung bình thì mỗi năm VOSA giúp được 15 trường 

VOSA phỏng vấn, trò chuyện với các 
bệnh nhân ung thư tại một quán café 
gần bệnh viện ung bướu Sài gòn 
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hợp ung thư, con số này quá khiêm nhường so với số bệnh nhân cần giúp đỡ, nhưng thôi, sức 
đến đâu thì làm đến đấy, dù sao thì cũng có mấy chục người nhờ sự giúp đỡ này mà kéo dài 
được mạng sống, còn hơn là không giúp gì được cho ai cả. 

Danh sách bệnh nhân ung thư ở hành lang bệnh viện ung bướu đượcVOSA giúp năm 2010: 

1. Chị Nguyễn Cẩm Loan, 46 tuổi, trước ở Bến Tre, không nhà cửa, chồng đi làm mướn, 
có 3 con nhỏ phải gởi lại dưới quê, chị Loan bị ung thư vú giai đoạn 2. 

2. Chị Phan thị Tồn, 50 tuổi, trước ở Bình Phước, chị bị ung thư xương hàm, chồng chị 
đã bỏ chị khi chị bị ung thư, chị không nhà cửa, sống ở hành lang bệnh viện ung 
bướu đã 5 năm, nay chị lại bị ung thư vú, cần phải mổ gấp, VOSA đã tặng chị 130 
dollars để mổ. 

3. Chị Nguyễn thị Lép, 58 tuổi, trước ở Trà Vinh, chị bị ung thư vú giai đoạn 2. 
4. Chị Võ thị Mảnh, 36 tuổi, trước ở Đồng Tháp, chị bị ung thư vú giai đoạn 2. 
5. Chị Chu thị Nghiệp, 45 tuổi, trước ở Gia Lai, chị bị ung thư vú giai đoạn 3, chồng chị 

lại vừa mới bị tai nạn giao thông gẫy xương. 
6. Chị Huỳnh thị Mâng, 54 tuổi, trước ở Quảng Ngãi, chị không chồng con, không thân 

nhân, chị bị ung thư vú giai đoạn 2. 
7. Chị Phạm thị Trường, 42 tuổi, bị ung thư vú đã được VOSA giúp cho xạ trị và tiền 

thuốc uống 5 năm, nay hết ung thư vú nhưng lại bị ung thư mắt còn lại ( chị đã bị 
chột 1 mắt), chị có nguy cơ bị mù cả 2 mắt. 

8. Chị Nguyễn thị Trung, 55 tuổi, nhà ở Quãng Ngải, chồng chết, chị có 3 con nhỏ. 
VOSA đã cấp học bổng mấy năm nay cho đứa con thứ hai của chị. Chị bị ung thư vú, 
nay bị di căn qua phổi. 

 

Các bệnh nhân ung thư chụp hình chung với VOSA tại 1 quán café gần bệnh viện 
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Đầu tháng 1 năm 2010, khi đi giúp cho các bệnh nhân nghèo ở miền Trung, VOSA thấy có 1 trường  
hợp bệnh nhân ung thư rất đáng thương. Đó là em Trần thị Liên ở Cửa Đại, Hội An. Em Liên, 29  
tuổi có  chồng mới ra tù vì ẩu 
đả với người khác, chồng em 
trước là thợ hồ, nay thất 
nghiệp. Trước khi bị bệnh, Liên 
phải làm thuê  làm mướn quần 
quật suốt ngày để nuôi 2 con và 
nuôi  chồng trong tù. Có 2 đứa 
con trai thì 1 đứa lại bị bệnh 
tâm thần nhẹ.  Khi phát hiện ra 
bị ung thư vú,  Liên đã phải giải 
phẫu cắt bỏ vú,  và làm hóa trị 2 
lần. Không làm ăn gì được, lại 
phải tiền thuốc, tiền  bệnh viện 
liên miên, lâm vào  cảnh nợ nần 
chồng chất, không  có tiền làm 
hóa trị tiếp tục như  bác sĩ chỉ 
định, Liên quẩn trí  định quyên 
sinh. Thấy vậy, VOSA đã khuyên 
nhủ em tiếp tục chửa bệnh và giúp ngay số tiền 2 triệu cho Liên đi làm hóa trị lần 3, và sau  đó, khi 
trở về Mỹ, 1 vị ân nhân của VOSA đã giúp em Liên 5 lần hóa trị còn lại. Nhìn hình ảnh em gầy ốm, 
tóc rụng gần hết, hoảng sợ ngồi nép mình vào 1 góc giường trong căn phòng tối, chúng tôi thấy 
thương cho em quá, cũng 1 kiếp người mà sao em gặp nhiều bất hạnh ?

Nhờ số tiền giúp của vị ân nhân này mà Liên đã hoàn tất 8 lần hóa trị, lần vừa rồi, khi trở lại thăm  
Liên đầu năm 2011, chúng tôi đã không gặp Liên vì em đi Đà Nẵng tái khám, nhưng chồng em cho  
biết sức khỏe em đã khá lên nhiều lắm, chồng em đã có việc làm, và Liên cũng đi làm lại được rồi. 
Thật là số mệnh đã đưa đẩy VOSA tới gặp em lúc em cùng quẩn nhất, và cũng số mệnh khiến cho  
một vị ân nhân đã cứu sống em, giúp cho em bây giờ hạnh phúc bên cạnh chồng con.

 
Đó là 3 bệnh nhân ung thư vú  mà VOSA đã giúp cho tiền làm xạ trị và hóa trị trong những năm 
qua, nay lại giúp tiền uống thuốc trong 5 năm để trị dứt bệnh. Tiền thuốc cho một người một năm  
khoảng 100 dollars. Ba người này là: 

• Chị Phạm thị Trường: không thân nhân, bị ung thư vú và bị chột 1 mắt. Chị Trường khi tái 
khám trong đợt vừa qua đã được bác sĩ cho biết là đã hết ung thư vú và hết năm 2011 cũng 
không cần  uống thuốc nữa. 

• Chị Huỳnh Tố Nga: sống ở Đà Lạt, bị chồng bỏ, có một mẹ già bị mù và một đứa con gái còn đi 
học, chị làm nghề đan thuê, gia cảnh rất túng thiếu, lại bị ung thư vú, gặp chị một cách tình cờ ở 

Hình Liên truớc khi làm hóa trị lần 3 
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hành lang bệnh viện ung bướu lúc chị đang không có tiền làm hóa trị nốt 2 đợt còn lại, VOSA đã 
giúp chị tiền làm hóa trị, giúp chị trả một phần tiền nhà, và giúp chị tiền thuốc uống trong 5 năm. 

• Chị Phan thị Lệ: nhà chị Lệ ở Quảng Ngãi, có 3 người anh thì bị tâm thần cả 3, mẹ chị lại bị 
bệnh tim nặng, chị thì bị ung thư vú, đã qua giải phẫu và xạ trị, chồng chị đã bỏ đi theo người 
khác, chị có đứa con gái nhỏ 5 tuổi cũng phải đem cho người ta vì không nuôi nổi. Hiện chị cần 
uống thuốc trong 5 năm. 

 

 
• Em Ngô thị Hòa Diễm: 22 tuổi, nhà ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, gia đình em cha mẹ 

đông con, sống bằng nghề nông, mẹ em lại mới phát hiện bị ung thư. Em bị bệnh hở van tim 
phải mổ mới sống được. Tiền mổ tổng cộng là 65 triệu. VOSA đã giúp em 100 dollars để góp 
phần vào các hội từ thiện khác cho em Diễm đủ tiền đi mổ. 

• Ông Trần văn Vui: 70 tuổi, ở xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa bị sung ruột thừa nhưng không có tiền trả 
viện phí, VOSA đã giúp ông 50 dollars. 

• Bà Nguyễn Ngọc An: 66 tuổi, ở Ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành bị viêm xương mãn 
tính không có tiền mua thuốc, VOSA đã giúp bà 60 dollars. 

• Ông Nguyễn văn Huế: 62 tuổi, ở Phú Yên, bị ung thư thanh quản, VOSA đã giúp ông 60 dollars 
góp phần vào chi phí xạ trị. 

• Em Nguyễn văn Thông: 18 tuổi, ở Châu Đốc bị sạn bàng quang không có tiền đi mổ, 
VOSA đả giúp em 50 dollars. 

Chị Phạm thị Trường Chị Huỳnh Tố Nga Chị Phan thị Lệ 
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• Em Trần thị Tính: 22 tuổi, ở Long Thành, bị bệnh thần kinh, nay em lại bị sạn thận không có tiền 
đi mổ, VOSA đã giúp em 50 dollars. 

• Bà Nguyễn thị Phương: 67 tuổi, không nhà cửa, ở nhờ một ngôi chùa ở Bà Rịa, bà bị ung thư 
tử cung thời kỳ cuối, VOSA đã giúp bà 50 dollars để mua thuốc giảm đau. 

 

  

Những năm gần đây, do được sự cộng tác của những thiện nguyện viên ở Đà Nẳng và Hội An. 
Năm nào VOSA cũng làm một chuyến công tác ở miền Trung giúp bệnh nhân nghèo và người 
nghèo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Thừa Thiên. 

Miền Trung là một giải đất nghèo, nơi đồng ruộng khô cằn và thiên tai bão lụt xẩy ra hàng năm. 
Dân miền Trung sống trong khổ cực thiếu thốn quanh năm, ở thành phố lớn thì đời sống còn khá, 
nhưng đi về các xã nông thôn thì nhà cửa xác xơ, gia đình nào có người bệnh thì khổ sở trăm 
đường.  

   

Hình bà Nguyễn Ngọc An ở Long Thành Hình cháu Diễm ở Thăng Bình, Quảng Nam 

Vợ chồng anh Ngô Thơm Anh Ngô Viết Thanh Chị Vỏ thị Nở 



P a g e  | 26 
 

 

 

Mỗi lần về miền Trung, chúng tôi được 
các thiện nguyện viên địa phương dùng 
xe gắn máy chở đến các gia đình cần 
giúp. Có khi phải dùng đò qua sông, có 
khi phải qua những cây cầu ghép bằng 
các thanh tre mỏng manh, có khi phải đi 
trên những con đường đất mấp mô ổ gà 
lầy lội. 

Qua một chặng đường dài rồi còn phải 
hỏi thăm dân địa phương mới tìm ra nhà 
cần đến, đa số những gia đình mà VOSA 
giúp sống trong những chòi lá tối tăm 
hoặc nhà gỗ mái tôn cũ kỹ, nhà chẳng có 
cái bàn cái ghế nào đúng nghĩa. Năm 
ngoái khi đến giúp một phụ nữ bị ung 
thư ở thôn Duy Nghĩa, chúng tôi sửng 
sốt vì hoàn cảnh sống của vợ chồng này: 
một cái chòi lá dựng tạm bên chái nhà 
của người chị, trong nhà chỉ có cái bếp 
đun bằng củi và một cái chõng tre ọp ẹp. 
Vậy mà 2 vợ chồng và một đứa con trai 
nhỏ đã sống tại đây hết năm này qua 
năm khác, họ làm nghề dệt chiếu thuê, 

và khi cô vợ phát hiện ra bị ung thư vú thì họ đã phải vay mượn hết thảy bà con chòm xóm để có 
tiền chữa trị. Vợ bị ung thư vú, con thì bị sốt cao phải nằm bệnh viện, thật tình chúng tôi cũng 
không hiểu tại sao họ có thể vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy ? 

Ỡ Việt Nam, nghèo quá thì được hưởng bảo hiểm y tế diện nghèo, nghĩa là chỉ trả 5% chi phí 
bệnh viện, nhưng tiền xe đi đi về về thành phố, rồi những xét nghiệm y khoa, họ làm sao gánh 
nổi ? rồi khổ hơn nữa là những người có nhà, dù là căn nhà ọp ẹp trống tếch trống toác, cũng 
không được xét theo diện nghèo, mà lại thuộc diện “cận nghèo” có nghĩa là phải trả 50% tất cả 
chi phí y tế. Vì cái diện “cận nghèo” này mà bao nhiêu người đã phải mang công mắc nợ cả đời 
khi gia đình có người phải nằm bệnh viện. 

Danh sách 14 bệnh nhân ở miền Trung được VOSA giúp đỡ năm 2011: 

• Em Phan Viết Cường: 20 tuổi, nhà ở thôn 2, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam. Em bị ung thư xương. 

Một cái cầu ọp ẹp lót ván 
mà chúng tôi đã chạy xe 
gắn máy qua ở Quảng Nam 
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• Hai anh em ông Ngô Thơm và Ngô Viết Thanh: 55 tuổi tuổi, nhà ở xã Hòa Minh, huyện 
Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Thơm chỉ còn 1 chân, vợ ông lại bị bệnh tâm thần, 
còn em ông là Ngô Viết Thanh thì sống như người thực vật. Cả gia đình sống trong một 
chái nhà lợp lá rất tồi tàn. 

• Bà Lê thị Khá: 53 tuổi, ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bà góa 
chồng, làm ruộng nuôi 3 đứa con. Năm ngoái, mái nhà xập, bà leo lên lợp lại chẳng may 
bị té chấn thương cột sống, hiện phải nằm lâu dài trong bệnh viện. 

• Bà Nguyễn thị Cam: 49 tuổi, nhà ở thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam. Bà bị tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, chồng bà cũng đã mất vì 
bệnh này. 

• Ông Nguyễn Hùng: 47 tuổi, nhà ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam, ông bị suy thận mãn tính phải chạy thận thường xuyên. Ông được bảo 
hiểm y tế diện nghèo nhưng cũng phải đóng 5%. Vợ ông làm nghề thu lượm ve chai, 2 
đứa con nhỏ còn đi học. 

• Chị Võ thị Út: 40 tuổi, nhà ở thôn Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. 
Bà có khối u trong phổi phải chuyển lên bệnh viện Đà Nẵng để mổ nhưng không có tiền 
nên đành nắm nhà chịu trận. Chồng bà làm thợ hồ, 3 đứa con còn nhỏ, 1 đứa lại vừa bị tai 
nạn giao thông. 

• Bà Lê thị Hạnh: 65 tuổi, nhà ở khối phố 2 Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy 
Xuyên. Bà bị dịch tràng trong thận và nhiễm trùng máu phải nằm bệnh viện lâu dài 
nhưng không có tiền trả 5% viện phí. Con và rể bà đều làm phụ hồ, tiền kiếm được chẳng 
đủ ăn. 

• Chị Võ thị Nở: 42 tuổi, nhà ở thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Chị bị bệnh 
thần kinh não, chồng thì bị bệnh suyễn nặng. Hai vợ chồng sống bằng nghề dệt chiếu. Có 
5 con nhưng chết 2, còn 3. Mấy đứa con còn rất nhỏ lê la ngoài hè chơi với nhau. 

• Ông Võ Nghi: 57 tuổi, nhà thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Ông Nghi 
bị suy thận mãn tính và có khối u trong não. Gia đình ông làm nghề dệt chiếu, có một bà 
mẹ già 83 tuổi và 2 con còn đi học. Mỗi ngày cả nhà ông chỉ kiếm được 30.000 đồng VN 
(tương đương 15 dollars). 

• Chị Trần Duy Trang: 37 tuổi, nhà ở thôn Vĩnh Nam, xả Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 
Chị Trang bị bệnh xơ cứng bì đã 6 năm rồi, tay chân cứ cứng lại, không làm gì được. 
Chồng chị làm phụ hồ không đủ ăn mà còn phải nuôi 1 con nhỏ. Chị bị bệnh mà không 
có tiền đi điều trị và mua thuốc. 

• Anh Võ văn Hoạt: 29 tuổi, nhà ở thôn Thu Bồn Tây, xã duy Tân, huyện Duy Xuyên. 
Anh bị chột một mắt, mắt còn lại rất yếu,bị bong võng mạc, độ sữ dụng chỉ còn 2/10, 
phải đi Sài gòn một năm 4 lần để bảo dưỡng mắt, nếu không sẽ bị mù luôn, nhưng nhà rất 
nghèo, không có tiền đi xe. 

• Ông Nguyễn Tấn Ngoan: 69 tuổi,nhà ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Ngoan 
bị tai nạn gẫy 1 cánh tay không có tiền mua thuốc, con gái ông cũng bị tai nạn chết. Hai 
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vợ chồng già nuôi được 1 con trâu để cày thuê cho người ta thì con trâu cũng bị xe lửa 
cán chết. 

• Ông Nguyển Đình Hy: 60 tuổi, nhà ở huyện Hương Trà, Huế. Ông bị thương ở cột sống nên  
bị liệt 2 chân mấy chục năm nay. Dù tàn phế ngồi xe lăn nhưng ông vẫn tự kiếm sống bằng nghề 
dạy kèm cho học sinh trung học.  Nhà có hai cha con, cha ông đã 86 tuổi lại đau ốm triền miên 
nên gia cảnh càng cùng quẫn. Mỗi một đơn thuốc cho cha là một lần công nợ cho ông. 

  

 

  

Đà Nẳng, một thành phố lớn thơ mộng ở miền Trung. Nhưng sau những dẫy nhà cao tầng, những siêu 
thị  rộng lớn, những khách sạn tráng lệ là rất nhiều những mảnh đời bất hạnh thương tâm. Được một  
người dân địa phương sống trong khu lao động nghèo của Đà Nẵng dẫn di, chúng tôi đã  tìm gặp những 
mảnh đời bất hạnh đó. Năm trăm ngàn đồng Viet Nam là số tiền VOSA giúp cho mỗi trường hợp, số tiền 
không lớn nhưng đối với những người nghèo ở đây thì đó là món quà quý giá họ chưa từng bao giờ nhận 
được từ một người xa lạ. Có những bà cụ mù lòa lần mò trong gió lạnh đi bán những bó bông cúng giá 
3000 đồng/ 1 bó ( cụ lời cao lắm là 500 đồng VN / 1 bó), rồi bà cụ khác 76 tuổi hàng ngày phải đội  thúng 
đi bộ bao nhiêu cây số bán bánh chưng bánh giò giá 2000 đ ồng/ 1 chiếc ( thử hỏi rẻ như vậy thì  cụ lời 
bao nhiêu 1 chiếc ?). Khi nhận được số tiền 500.000 đồng VN, các cụ cứ ngẩn ngơ hỏi lại: “bộ cô cho tôi 
gần này tiền thiệt sao?”.  Chúng tôi đã mỉm cười nhưng sao lệ cứ dâng tràn lên bờ mi?  Số phận thật 
nghiệt ngã, các cô chiêu cậu ấm con ông  bà lớn, các đại gia tiêu tiền tràn cung mây, trong khi có  những 

Ông Nguyễn Hùng Em Phan Viết Cường Em Võ văn Hoạt 

Chị Trần Duy Trang 
Anh Nguyễn Đình Hy 
và cha già 

1 căn nhà tiêu biểu ở vùng quê 
miền Trung 
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người cả đời chưa một ngày no đủ !!! giá mà người giàu họ biết san sẻ 1% s ố tiền phí phạm hàng ngày 
thì người nghèo sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều ! 

Danh sách 17 trường hợp thương tâm ở Đà Nẵng được VOSA giúp đỡ năm 2011: 

• Bà Trần thị Hương:  68 tuổi, không nhà 
cửa, sống ở bên hông nhà người ta ở phường Thạc 
Gián, Đà Nẵng. Bà không chồng nên nuôi 1 đứa con 
nuôi. Con nuôi của bà không được học hành, đi làm 
mướn một tháng được 800.000 đồng VN, không đủ 
tiền ăn cho 2 mẹ con. Vì vậy, dù mù lòa nhưng hàng 
ngày bà vẫn phải chống gậy dò đường đến vựa  bông 
xin ứng trước ít bó bông cúng rồi bà ngồi  ngoài lề 
đường bán cho người qua lại, chừng nào bán hết thì 
lại đi lấy tiếp vì bà không có vốn để lấy nhiều bông. 
Trời mùa đông Đà Nẵng lạnh lẽo nhưng bà cũng chỉ 

có tấm áo mưa co ro trong cơn gió rét. 

 

• Bà Tôn Ngọc Mai: 75 tuổi, nhà ở 
phường Xuân Hà, Đà Nẵng. Bà già yếu  
nhưng hàng ngày phải kiếm tiền về nuôi 
người chồng bệnh liệt giường và 2 đứa 
con tâm thần. Bà mỗi ngày phải dậy lúc 5 
giờ sáng, đi bộ đ ến lò bánh để lấy một rổ 
bánh chưng, bánh giò, bánh tiêu, bánh mì 
rồi đội về chợ Hàn ngồi bán trên lề  
đường. Mỗi ngày bà đi bộ như vậy mấy  
chục cây số. Ch úng tôi có ăn thử cái  
bánh chưng bà bán 2.000 đ ồng VN thì  
thấy nếp cũng dẻo, cũng có chút thịt bên 
trong. Chẳng biết một ngày bà lời được 
bao nhiêu mà phải lo cho 4 miệng ăn trong nhà !!! 
 

• Bà Nguyễn thị Thi: 48 tuổi, nhà ở Tuyên 
Phước, Quảng Nam. Bà có đứa con trai bị suy thận mãn 
tính phải nằm bệnh viện 2 năm liền để chạy thận. Bán 
hết nhà cửa tài sản để lo cho con, bà Thi bây giờ phải đi 
rửa tô cho hàng quán, và bưng bê giặt giũ mướn để có 
tiền lo cho con. 
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• Bà Lê thị Nửa: 75 tuổi, nhà phường Thạc 
Gián, Đà Nẵng. Chồng bà bị liệt nằm 1 chổ.  
Mỗi ngày sáng  sớm là bà phải đi xe bus 
xuống chợ Cồn ngồi ở 1 góc hè phố bán 
nhang đèn để nuôi chồng. 
 

• Anh Trương Ngọc Tuấn: 30 tuổi, làm nghề 
bán vé số dạo nuôi cha bị tâm thần. Hai cha 
con không có nhà, phải ở nhờ góc sân nhà  
người ta trong một con hẻm đường Hải Phòng Đà  Nẵng. Nay người ta bán nhà, hai cha con phải 
dắt díu nhau ở tạm mỗi nơi vài hôm. Người cha bị mất trí nhớ, hơi sơ ý một chút là đi lạc phải 
tìm kiếm khắp nơi, tình cảnh hai cha con thật là bi đát. 
 

• Anh Lê Đình Thảo:  
39 tuổi, sống nhờ người anh 
cũng nghèo khổ tại một con  
hẻm đường  Hải Ph òng Đà 
Nẵng. Trước kia anh Thảo làm 
phụ xe, sau bị tai n ạn xe đè gẫy 
nát 2 chân và 1 tay không cử 
động được. Sau khi tai nạn, vợ 
anh đã bỏ đi, để lại cho anh 1 
con g ái nhỏ 10 tuổi. Bây giờ 
anh đi lột trứng cút thuê đ ể 
nuôi con gái, tình cảnh 2 cha 
con bữa đói bữa no thật thê 
thảm.  

 
• Anh Bảo Anh Tuấn: 44 tuổi, nhà ở 

trong một hẻm sâu đường Thạch Thang Đà 
Nẵng. Anh có vợ v à 3 con nhỏ. Vợ anh bán 
hột vịt lộn đầu hẻm. Anh bị viêm gan mãn 
tính đã 3 năm phải đi điều trị thường 
xuyên. Cả nhà cơm còn không đủ ăn làm 
sao có tiền mua thuốc? 
 

• Ông Nguyễn Thiên: 56 tuổi, nhà ở trong  
hẻm đường Hải Phòng Đà Nẵng. Ông bị 
ung thư gan và tiểu đường biến chứng 
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sang tim. Ông đang nằm tại b ệnh viện đa khoa Đà Nẳng. Vợ ông nấu ăn cho trường học lương 
tháng 800.000 đ ồng VN ( $40) mà phải nuôi ông và mẹ chồng 85 tuổi. V ì vậy gia cảnh rất túng 
thiếu. 
 

• Anh Nguyễn Minh Lâm: 42 tuổi, mồ côi cha mẹ, không nhà cửa, không người thân. Sinh sống 
bằng nghề chạy xe ôm.  Anh đau ốm không có tiền chạy 
chữa nên chuyển qua lao phổi nặng, đã nằm bệnh viện 
3 tháng miễn phí nhưng không có tiền mua thuốc, bây 
giờ chỉ trông mong vào  các nhà hảo tâm giúp đỡ.  

• Chị Hồ thị Hoàng Yến: 39 tuổi, bốn mẹ con 
sống trong một căn phòng 12 m2 nằm sâu trong một 
con hẻm đường Hải Phòng Đà Nẵng. Chồng chị 
chạy xe ôm, suốt ngày say xỉn về nhà đánh đập vợ 
con, không giúp đỡ gì cho gia đình. Hàng xóm thấy 
hoàn 
cảnh chị 

tội nghiệp mới góp tiền cho chị đi mua ít 
bánh kẹo về bán cho trẻ con trong xóm để 
kiếm tiền mua gạo. Bốn mẹ con thường 
xuyên bữa cháo bữa rau. 

• Chị Trương thị Hòa: 48 tuổi, 
không chồng con, chị Hòa phải nuôi mẹ 
già tật nguyền 75 tuổi và 1 ngưới em trai 
bị tâm thần. Chị Hòa sinh sống bằng nồi 
cháo bán trước cửa bệnh viện Đà Nẵng. 
Mấy mẹ con chị không nhà cửa, phải trải 
chiếu dưới đất gần bãi rác để ở. Gặp trởi 
mưa thì mấy mẹ con phải núp nhờ mái 

hiên nhà chung quanh. Hình bên trái là bà mẹ chân không đi được và chị Hòa ở đằng sau 
đang bắt chí cho mẹ, chị Hòa khoe tờ giấy 500.000 đồng mà VOSA vừa mới tặng, đây là 
chổ ở của 3 mẹ con trong một bãi đất dùng để đổ xà bần. 
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• Anh Trần Ngọc Thành: 54 tuổi, anh bị thoái hóa cột sống, vợ bị sỏi trong gan nên rất 
yếu phải nằm một chỗ. Anh làm lao 
công ở bệnh viện Đà Nẵng. Anh sức 
khỏe rất kém thường xuyên phải nghỉ 
làm vì đau nhưng cũng phải cố gắng 
vì phải nuôi 3 con còn nhỏ. Cả nhà 
sống rất khổ cực. 

• Bà Trần thị Lài: 58 tuồi, nhà 
trong một con hẻm đường Hải Phòng, 
Đà Nẵng. Bà hàng ngày phải ra bán 
chè ở vỉa hè nuôi cháu nội 1 tuổi. Con 
trai bà bị lao phổi nặng không tiền 
chữa trị, con dâu bà bị ung thư tử 
cung, cả nhà 4 người chỉ trông nhờ 
vào gánh chè của bà. Hình bên: bà Lài 
và cháu nội với gánh chè vỉa hè.  

• Chị Võ thị Loan: 40 tuổi, chị đang làm lao công bệnh viện Đà Nẵng. Chồng chị suốt 
ngày say xỉn đánh đập chị rồi bỏ đi theo người khác. Chị bị đau cột sống mà vẫn phải 
ráng đi làm nuôi 2 con nhỏ.  

• Hai bà Đoàn thị Giờ và Ngô thị Xoan: 1 bà 80 tuổi, 1 bà 81 tuổi. Hai bà đều không chồng 
con, không thân nhân, ở nhờ góc bếp của 1 gia đình đường Hải Phòng, Đà Nẵng. Bà Giờ đau ốm 
nằm liệt một chỗ, bà Xoan đi bới 
thùng rác kiếm ve chai để bán 
lấy tiền làm nuôi bà Giờ. 

 

Tháng 1 năm 2011, trời miền Trung tự 
nhiên trở lạnh. Thoạt tiên chỉ là một ý 
tưởng khi thấy bà cụ bán hàng bên vệ 
đường co ro trong cơn gió với chiếc áo đi mưa mỏng manh, chúng tôi mới nhờ người quen mua 15 cái 
áo len tặng cho các cụ già, và dự định sẽ vận động trong bạn bè người thân ai có áo len cũ không dùng 
thì sẽ đến lấy để tặng lại cho người nghèo. Ý tưởng này chưa kịp thực hiện thì một nhà hảo tâm ở Sai 
gòn đã tặng 5 triệu đ ồng VN để chúng tôi đi mua áo len (lọai hàng viện trợ, ở Việt Nam quen gọi là hàng 
Sida), một thiện nguyện viên ở Đà Nẵng đã giúp chúng tôi mua được 100 chiếc áo cũ nhưng dày và tốt ,  
rồi cũng chính cô đi phát cho người nghèo và bệnh nhân nghèo quanh khu vực bệnh viện đa khoa Đà  
Nẵng. Tiếc là cô không có máy chụp hình để ghi lại các hình ảnh rất cảm động này. 






