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Kính thưa quý ân nhân, 

Báo Cáo của Nhóm Hứơng Thiện, Thừa Thiên, Huế 

Trong thời gian từ báo cáo  kỳ rồi  tháng April 2014 vừa qua, Nhóm Hứơng thiện lại tiếp 

tục việc làm từ thiện theo yêu cầu của ROF. Mời quý ân nhân xem báo và vài hình ảnh 

tựơng trưng. Quý ân nhân lại thấy hoàn cảnh xơ xác giống nhau, chỉ khác là ngừơi 

đựơc giúp. Hoàn cảnh “ngặt nghèo” thật vô vàn. 
ROF. 

 Báo Cáo của Nhóm Hứơng Thiện tại Thừa Thiên, Huế 

Huế, ngày  7   tháng  10  năm 2014 

Anh chị kính mến 

Lời đầu tiên vợ chồng em vô cùng xúc động,kính xin ghi nhận tình thương của Anh chị 

đã dành cho chúng em. 

Sư Cô Như Giới ( Chùa Vĩnh Nhơn ) rất vui khi nhận được quà của Anh Chị và nhờ 

chúng em chuyển lời kính cám ơn Anh chị nhiều 

Cúng dường mùa Vu Lan năm nay, cả nhóm và chúng em rất vui và rất hạnh phúc 

được Hội và Anh chị cho phép chúng em được tặng những người bệnh hoạn, khuyết 

tật thêm một lần nữa. Đợt này em không giao cho nhóm, chúng em liên hệ tổ chức và 

mời nhóm cộng tác 

Số tiền 1.300 USD ( 27 tr ) chúng em đã tổ chức phân ra các phần như sau: 

1.       Tặng 50 cháu bị ung thư máu và chạy thận ở Khoa nhi, các cháu ở đây rất cần 

máu và chạy điện để tiếp tục sống. Có nhiều cha mẹ đã bán cả nhà ở để chữa bệnh 

cho các cháu. Trong số 50 cháu nhóm và chúng em đến thăm, có 5 cháu bệnh quá 

nặng nên chúng em chỉ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nhờ y tá dẫn đường gọi giúp 

thân nhân của các cháu ra nhận thế quà tặng. Mỗi phần quà 200.000 đ 

2.       Tặng 20 cháu khuyết tật ở long Thọ ( bị bại não, liệt bại tay chân ) do một sơ 

người thiên chúa giáo quản lý giúp đỡ. Mỗi cháu 200.000 đ 

3.       Tặng 42 người khuyết tật ở Hương Vinh( gồm chất độc màu da cam, cụt tay 

chân) thuộc diện rất khó khăn. Mỗi người 150.000 đ 

4.       Tặng 45 người khuyết tật ở nhiều nơi. Mỗi người 150.000 đ 

Sau đợt đi này chúng em bắt đầu theo dõi các bệnh viện và ở nhiều nơi để làm đúng 

theo tinh thần Hội và Anh chị đã đề ra. 



Lạy ơn Tam Bảo gia hộ cho Hội và anh chị cùng quý quyến có thật nhiều sức khoẻ, thật 

nhiều an vui và hạnh phúc. Cho chúng em gởi lời thăm Cháu Khôi. 

Kính thư 

Chúng em Bữu Tú- Hằng Nga. 

 

ROF  xin mời quý ân nhân em vài hình ảnh tựơng trưng để quý ân nhân có một khái 

niệm hoản canh của những ngừơi kém may mắn đủ mọi mặt của trần gian. 

    

    

     



     

 

       

     



     

    

    

    



    

    

    

    



      

 

Những tấm hình dưới đây là các em bị ung thư 

   

   



   

   

   

   



   

   

    

    



   

 

Quý ân nhân vừa xem những hình ảnh của Nhóm Hứơng Thiện Đại Diện ROF thăm 

viếng  ngừơi khuyết tật  trong nhiều huyện và các em bị ung thư tại bệnh viện  Huế. 

Thành thật cám ơn quý ân nhân và xin hẹn kỳ bá cáo sau. 

Trân trọng, 

ROF 
 


