
Cây Mùa Xuân 

Kính thưa quý ân nhân, 

Tại sao hằng năm ROF hăng say tổ chức buổi Gây Quỹ Cây Mùa Xuân, nói tới Cây Mùa Xuân 

là nói tới Tết, một truyền thống thiêng liêng của ngày lễ đầu năm, là niềm vui hy vọng của tất cả 

mọi ngừơi Việt Nam, hy vọng những gì buồn khổ của năm củ sẽ đi qua và hy vọng có đựơc một 

tương lai sáng sủa hơn, nhưng có một số ngừơi bất hạnh lâm vào tình trạng bế tắc, rất khổ tâm 

trong những ngày Tết. 

ROF bắt đầu Gây Quỹ Cây Mùa Xuân từ năm 2003 để đem niềm vui Tết cho những ngừơi 

NGẶT, trong 7 năm qua, thỉnh thoảng cách năm, ROF hoặc Đại Diện của ROF về Việt Nam tản 

mạn đi chúc xuân, mỗi ngừơi một nơi và ghi nhận lại những mẫu chuyện nhỏ của từng hoàn 

cảnh của mỗi nơi.  Mỗi nơi đều có những hoàn cảnh khổ khác nhau, chung quy cũng cùng một 

lý do NGẶT (nghĩa là đã nghèo mà lại còn bị nạn, nằm nhà thương, không lối thoát hoặc khuyết 

tật phải bị khuất phục trứơc định mệnh). Xin mời quý vị theo dỏi những mẫu chuyện nhỏ ghi 

nhận dứơi đây. 

ROF đến thăm Trừơng Câm Điếc Quận 12 

Trừơng dạy trẻ em câm điếc có khoảng trên 100 học sinh, 50 em bửa nay đựơc lên đài 

truyền hình để cổ vũ cho 5 bạn học đến lãnh thửơng học sinh khuyết tật giỏi, cấp thành 

phố, còn lại 50 em đi học bình thừơng. 

Trừơng dạy các em từ 6 đến 15 tuổi, từ lớp mẫu giáo vất vả nhất vì phải dạy các em đã 

quá tuổi mà chưa biết nói và chưa có một chút kỷ luật nào. Phần lớn cha mẹ các em 

đều là những ngừơi lao động chân tay , hoặc làm nông, công việc lam lũ chỉ đủ đong 

gạo từng ngày. Lỡ sanh ra đứa con bị điếc mà không biết, để khi em lớn lên chưa biết 

nói thì họ nghĩ là em bị câm, rồi chịu đựng. Về sau nhờ ngừơi chỉ bảo, họ mới đem con 

đến trừơng, cho con gắn máy nghe vào tai, từ đấy từ thầy lẫn trò đều gặp khó khăn từ 

tập nghe cho đến tập nói. Học đến lớp năm, biết đọc viết và bập bẹ để ngừơi khác hiểu 

mình, các em rất vui mừng nhôn nháo nhận những món quà Tết đơn sơ bánh, mứt, 

kẹo, tập, vở, cây viết bic là một tài sản vô giá, các em cừơi một cách hồn nhiên và e lệ 

trong rất dể thương, cầu xin cho các em có đựơc một tương lai khá hơn. 

Đại Diện ROF đến thăm các gia đình ngặt nghèo tại Bình Khánh Tây Bến Tre. 

Chúng tôi đến tặng tiền sắm Tết cho các gia đình ngặt nghèo ở Bình Khánh Tây, Mỏ 

Cày, Bến Tre. Đã tháng chạp rồi mà nơi đây không hề có một không khí đón mừng năm 

mới. Họ còn phải đi làm mứơn, mong sao đem sức lao động đổi lấy gạo cơm mỗi ngày. 

Nhà nào cũng trống trơn, không một bàn, ghế hay tủ, giừơng. 

Đặc biệt xót xa cho em Cao Văn Tuấn với mái tôn xi măng dựa trên mấy cây cột bê 

tông, và một phần vách trên đã xây gạch nhưng chưa tô, phần vách dứơi là những tấm 

ván nầy nọ ghép vào. 



Thương cho hoàn cảnh chị Bùi Thị Châm phải tự xoay sởlo cho bốn đứa con nhỏ nên 

trong túp nhà mái lá, vách cót (đất bùn trộn với rơm) chỉ có mỗi bàn thờ chồng chị là gia 

sản duy nhứt. 

Buồn cho ông Phạm Văn Nhiên, tuổi đã trên 70 mà ông vẫn trong nôm vừơn tựơc, còn 

bà đi bán trái cây ngoài chợ để có tiền mua gạo, trong nhà chỉ có tủ thờ gia tiên tạo nên 

không khí ấm cúng.  

Thiết nghĩ không có món quà Tết nào đáng quý hơn là giúp ông bà Nhiên có gạo ăn 

mỗi ngày cho đến hết đời, xây cho mẹ con chị Chăm ngôi nhà cùng bể nứơc ngọt, và 

xây vách nhà cho gia đình em Tuấn. ROF đã hứa giúp họ qua cơn NGẶT. 

ROF đến thăm Trừơng Tiểu Học Đa Phứơc , Châu Đốc 

 300 em học sinh trừơng tiểu học Đa Phứơc run lên sung sứơng khi nhận đựơc quà Tết 

“quá sá lạ”, một hợp “chúc mừng năm mới” gồm bánh bông lan, các thứ kẹo dừa, 

chuối, cam và các thứ mứt me, khoai bí, sen, một gói nhiều chiếc ly đông sương nhỏ đủ 

màu.  Các em cứ mân mê năm quyển vở, cái túi nhỏ đựng đầy đủ dụng cụ học sinh ở 

trong, chiếc mũ và 10 gói mì ăn liền. Học sinh nghèo ở nhà quê có khi còn phải đi chân 

đất đến trừơng , sân trừơng lại là bải cát gây bụi bặm mỗi khi các em chạy nhẩy, bàn 

ghế xiêu vẹo cũ kỹ, nên những món quà nầy là quá sang đối với các em. 

ROF đến thăm trừơng khuyết tật (câm và mù) Long Xuyên, Long Xuyên 

Điều làm chúng tôi xúc động ở trừơng khuyết tật Long Xuyên là các em ở đây mặt mũi 

rất sáng sủa mà bị câm. Ai hỏi gì các em cứ cừơi xòa không nói, rồi sau đó “quơ tay kể 

lại” với bạn bè. Vài em bập bẹ đựơc vài tiếng rồi dùng dấu ra hiệu. Chúng tôi cũng múa 

máy tay mình ra dấu lại với các em. 

Thật là oái oăm khi các em em mù nắn nót các món quà của mình, trong khi các em 

câm cũng mân mê quà mà không tả đựơc cho bạn mù của mình nghe. Chúng tôi phát 

170 phần quà cho các em khuyết tật ở đây, mỗi phần quà của các em ngoài hộp “chúc 

mừng năm mới” và những ly đông sương, mì gói, còn có sửa, bánh và khăn mặt. 

ROF đến thăm Bệnh Viện Chợ Rẩy 

Thông thừơng các nhà thương đều giải quyết cho những bịnh nhân khá giả và bịnh nhẹ 

về đón xuân trước ngày đưa ông Táo chầu trời, chỉ giử lại nhưng bịnh nhân thật nghèo 

và thật nặng để theo dỏi hoặc để mổ, nên khi chúng tôi đến, ngày 21 tháng chạp, các 

bịnh nhân ở bịnh viện Chợ Rẩy rất cảm động: 

1./ Em Điểu Khiên bật khóc khi đựơc chúng tôi giúp tiền bồi dưỡng và hứa phụ tiền viện 

phí. Cột sống của em đã bị gãy khi em té từ trên cây xuống trong lúc hái trái cây thuê ở 



Sóc Trăng. Em nợ nhà thương gần 12 triệu tiền mỏ ghép xương và đóng nẹp, bản thân 

em không có tiền mua thức ăn tẩm bổ nên em yếu lắm. 

2./ Em Lý Đại rất mừng khi đựơc tôi tặng tiền cho em đi cưa chân và bồi dưỡng. 5 năm 

trứơc trong lúc đi làm ruộng mứơn, em đạp phải mảnh chai. Nhà quê ít học, em nghĩ 
như thế là chuyện thừơng nên đến lúc vết thương làm mủ quá nặng, em mới vào bịnh 

viện Lâm Đồng rồi chuyển vào đây. Tuy thuộc diện hộ nghèo đựơc bảo hiểm y tế đóng 

viện phí em vẫn phải đóng tiền mổ. Số tiền 300 ngàn đồng khi ấy quá lớn đối với em, 

nên em đã trốn về, đi khập khiểng làm hại đến chân kia. Không biết vì sao bây giờ cả 2 

chân em bị tẩy độc quá to, em lại phải vào đây xin chữa trị tuy vẫn túng thiếu, kẻo chân 

phải sẽ có nguy cơ bị cắt như chân trái.   

3./ Có lẽ cảnh tha phương cầu thực của em thợ hồ Nguyễn Ngọc Hùng ở ngoài Bắc 

vào đây là đáng buồn hơn ai hết. Đang quét vôi thuê cho một nhà, em ngã từ trên lầu 

cao 4m  xuống đất, trầy mặt gẫy lưng và gẫy chân. Vết thương tẩy độc phải đựơc điều 

trị xong thì em mới đựơc mổ ghép xương lại. Chủ nhà chỉ đưa em đến nhà thương, 

giúp ít tiền tiêu vặt rồi bỏ đi, vì “còn phải lo Tết”. Em đau đớn quá mà không có ai chăm 

sóc, vợ em vừa đựơc tin sẽ vào đến trong nay mai. Quả là chua xót khi em nghĩ đi làm 

xa cốt  để đem tiền về nuôi vợ con, nào ngờ tai ương khiến vợ em không những không 

có tiền, mà còn phải vay mựơn đâu đó vào nuôi bịnh. 

Như thế là như thế, chúng tôi đến từng giường ngừơi bịnh tặng tiền mổ và tẩm bổ cho 

các bịnh nhân. Sau khi mổ xong những nạn nhân nầy sẽn sống ra sao khi trở thành phế 

nhân, không còn có thể đem sức lao động đổi lấy miếng ăn đựơc nửa. 

Trung Tâm Chỉnh Hình   

Chúng tôi không quên đến thăm các bịnh nhân ở Trung Tâm Chỉnh Hình. Đây là những 

bịnh nhân rất nghèo vưà mổ xong hoặc đang chờ mổ, nhà quá xa không có tiền xe về 

quê rồi vô nhập viện trở lại. Họ là những ngừơi làm thuê, tai nạn lao động đã cứơp đi 

bàn tay hay cánh tay do bị máy xay lúa cuốn; hoặc khi leo cây cao để hái tiêu ngã 

xuống bi liệt xương sống lẫn tứ chi khiến người chồng phải vào nhà thương nuôi bệnh, 

mặc cho 4 đứa con nhỏ học từ Mẫu Giáo đến lớp 7 ở nhà tự lo. 

Thương cho cảnh éo le của những học sinh, sinh viên đang học thấy mình bị đau hai 

đùi, sau khi khám mới phát giác ra mình bị lao xương hoặc ung thư phải điều trị rồi sẽ 

bị cắt chân để bảo toàn tánh mạng. Những bịnh nhân nầy đang lo không có cơm ăn 

trong mấy ngày bếp từ thiện nghỉ Tết nên mừng đến phát khóc khi nhận tiền của Hội. 

Hội cũng bồi hồi khi đựơc chia sẻ với họ vào những giây phút đáng nhớ nầy. 

 



Tất cả niềm vui chúng tôi có đựơc từ những ánh mắt cảm động và nụ cừơi rạng rở của 

những ngừơi bất hạnh quả không bút mực nào tả xiết. 

ROF biết ơn và trân trọng tấm lòng vàng của tất cả các ân nhân ở khắp nơi đã giúp Hội 

có phương tiện an ủi họ. Kính chúc quý ân nhân đựơc mọi điều lành và hạnh phúc. 

Kính chào.   

ROF 

 

Ngoài những mẫu chuyện trên, ROF xin gửi đến quý ân nhân vài tấm hình của các em 

bất hạnh trong những ngày Tết tại Bệnh viện Chợ Rẩy, Trung Tâm Chỉnh Hình và nhà 

mồ côi.  

 





 

 



 

 



 

 


