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Thân gửi Khải và Hội ROF 

Sáng hôm nay, thứ 2, 29/4/14, tôi có đến nhà của gia đình nghèo, tại Bình Dương. 

Và đã đại diện Khải gửi biếu cho Bé , 8 tháng tuổi, số tiền 2 triệu đồng. 

Thạch 
 

Trừơng hợp NGẶT như sau, 

Anh Trần Văn Phú (sinh năm 1975) và chị Phan Thị Đựng (sinh năm 1973) quê ở 

Tân Định, Tân Lập, Tịnh Biên, An Giang. Cả hai đều mồ côi cha mẹ, cuộc sống 

khó khăn, nghèo khổ. Vì không có việc làm ở quê nhà nên anh dắt díu cả gia đình 

gồm vợ và 2 đứa con Chí Cường (13 tuổi), Hồng Loan (10 tuổi) bỏ quê lên Bình 

Dương xin làm công nhân kiếm sống.  

Tháng 8/2013, chị Đựng vỡ kế hoạch nên sinh thêm cháu Sang. Kém may mắn là 

Sang bị dị tật không có hậu môn, phải đeo túi ni lông sau một đợt phẫu thuật tại 

bệnh viện Nhi. Ngoài ra, cháu còn bị bệnh thận và nhiễm trùng máu. 

Có lần, vì thương con đau đớn than khóc nhưng không có tiền đưa vào viện, chị 

Đựng ôm con vừa đi vừa khóc, đến gõ cửa từng phòng trọ trong khu nhà xin tiền 

bà con để đưa Sang đi viện. Xóm nghèo thương nhiều xót nhiều nhưng tiền bạc thì 

đều khó khăn như nhau, mọi người góp được cho cháu được 2 – 3 triệu - gia đình 

lại mang con xuống bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. 2 ngày ở viện chi phí hết 2,6 

triệu. Hết tiền, gia đình anh Phú chị Đựng lại mang con về trong đau đớn và tuyệt 

vọng. 

Lo nữa là hai đứa Cường và Loan, nhà nghèo quá nên tụi nhỏ nghỉ học 2 năm nay 

rồi. Ở đây, tôi không tìm được lớp học tình thương nào để gửi cháu, cứ cho chơi ở 

nhà cũng sợ. Mà chúng còn nhỏ quá, bắt đi làm cũng không đành lòng. Mong có ai 

đó giúp cho hai con tôi được đi học lại để sau này đỡ vất vả hơn. Chỉ cần tụi nhỏ 

khỏe mạnh, được ăn học đầy đủ là vợ chồng tôi mừng lắm rồi. Không dám nhờ vả 

gì hơn...”. 

Hiện cả gia đình đang ở trọ tại dãy phòng nhà ông 5 Chim, phòng số 10 - Đường 

An Phú 13, C.An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.  Điện thoại của anh Phú: 0165 

996 3492 


