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Kính thưa quý ân nhân,  

Trong thời gian qua vì quá nhiều sinh hoạt liên tục và cũng để chuNn bị cho cái website của 
Reaching Out Foundation (ROF), cho nên Bản Tin ROF số 17 phải trì hoãn để chờ sự ra đời của 
cái website của ROF, ROF xin thành thật xin lỗi quý ân nhân đọc giả. 

ROF rất vui mư ̀ng và xin chia sẻ cùng quý ân nhân là ROF đã đựơc ngừơi ba ̣n trẻ, thuộc thế hệ thứ ba, 

giúp thực hiê ̣n cho ROF cái website, hòan toàn miển phí , với cái địa chi ̉ của trang nhà là  
http://Reaching-Out-Foundation.org , thành thâ ̣t cám ơn Miss Larissa Quỳnh Dao Lê, soon to be Mrs  

Robert Xuan Dinh. Congratulations. 

 
ROF rất lấy làm hân hạnh khai trương cái website nầy  bằng một lọat bài tường trình về những 
chuyến đi của ROF trong những năm qua theo hình thức kể lại mẫu chuyến ngắn khi đến từng 
nơi, thăm từng chỗ,  giúp đở từng gia đình lâm vào tình trạng NGẶT cô đơn.  

Kính thưa quý ân nhân, tổ chức một chuyến đi thật là vui vì có rất nhiều ngừơi có tấm lòng từ bi 
thương ngừơi giúp đời, có lòng hy sinh tháp tùng, và hơn nửa có những sinh viên hải ngọai về 
thăm nhà cũng muốn làm từ thiện họ xin nhập vào đi chung với ROF,  

ROF  phải tìm hiểu, đắn đo từng trừơng hợp một vì hoàn cảnh tài chánh eo hẹp của mình.  Mỗi 
chuyến đi, mỗi nơi ROF cũng đều áp dụng cùng một phương thức: thăm hỏi tại chỗ, tìm hiểu 
hòan cảnh khó khăn của từng gia đình, từng ngừơi bất hạnh. Sau đó lại thảo kế hoạch giúp họ 
như thế nào, cho gia đình nào, hoàn cảnh nào, thiết tập danh sách theo thứ tự ưu tiên công bằng 
mong rằng những gia đình ấy thóat khỏi đựơc cơn NGẶT NGHÈO. 

Trong thập niên qua ROF đã đào đựơc nhiều giếng nứơc uống, hoặc những bồn chứa nứơc hoặc 
bằng xi măn hoặc bằng loại cao su đặc biệt cho những nơi mà vì đất sỏi cằn cỗi không đào đựơc, 
để cung cấp nứơc uống trong sạch cho những nơi thiếu nứơc uống, và ủy lạo nạn nhân thiên tai 
bão lụt. 

ROF giúp giải quyết đựơc rất nhiều ca (case), qua khỏi đựơc cơn NGẶT  tại bịnh viện Chợ RNy, 
Trung Tâm Chỉnh Hình, bịnh viện Nhi Đồng và Viện Ung Bứơu và họ đã trở lại tiếp tục sống 
trong hoàn cảnh nghèo khó của họ. 



ROF xin mời quý ân nhân  xem một số hình ảnh tựơng trưng trong những chuyến đi. 

Trân trọng kính chào thân mến  

ROF 

Dear ROF Supporters,    

Due to non-stop social and charity activities as well as and preparation for the Reaching Out 
Foundation (ROF) website, the newsletter No. #17 was held-up.  ROF sincerely apologize for 
this delay. 

We are excited to share with you that a young friend from the third generation has created a web 
site for the ROF at no charge.  The web site address is http://Reaching-Out-Foundation.org .  
Sincere thanks to Miss Larissa Quynh Dao Le – soon to be Mrs. Robert Xuan Dinh, 
congratulations. 

It is our honor to introduce this web site with a series of reports on the trips conducted by the 
ROF during the past years.  The reports revealed short stories of each place of visit to help those 
families and victims trapped in a never-ending affliction. 

Organizing such trip was not a simple task, yet filled with fun and excitement as many good-
hearted people who also wanted to give a hand to help others also came along. Moreover, 
students from abroad coming home to visit and wanted to do charity work also joined in. 

Because of limited financial availability, ROF needed to conduct extensive research and 
evaluation of each situation requiring aid.  ROF always applied the formula “be selective and 
assess based on a case by case basis”.  On each journey, at each destination, ROF exercised same 
practices, which included visiting the needy on site, evaluating the difficult situation of each 
family and/or each unfortunate individual.  After the assessment, we developed individual plan 
to ensure timely and adequate aid offered based on priority, critical and unique situation with the 
hope that these victims would soon be relieved from their misery. 

During the last 10 years, ROF helped contribute in the construction of many vessel formed by 
either a use of special container, concrete, or plastic to bring water in the barren regions filled 
with hard rocks; thus supplying clean drinking water and helped flood victims.  

ROF provided aid to many patients allowing them to bypass their critical stages at Cho Ray 
Hospital, The Constructive Institution, Children Hospital, and Cancer Institution. As of the 
result, many people resumed their ability to - while struggled – get back to their normal life. 

ROF would like to invite you to look at some pictures as a reflection of the journey. 

Best regards, 



ROFROFROFROF    

 

 

Những chuyến đi thăm từ thiện  
của Reaching Out Foundation 

 

Chúng tôi xin mở đầu bằng lời cám ơn những người bạn ủng hộ, khuyến khích và giúp chúng tôi 
có một tinh thần vững chắc một ý chí mạnh dạng để thực hiện những chuyến đi, để thấy tận mắt, 
nghe tận tai những trường nuôi dưỡng các em mồ côi, các em khiếm thị, điếc câm, khuyết tật tại 
Việt nam. 
 
Từ năm 1992, hằng năm chúng tôi chỉ nhờ vào lòng từ thiện của những người bạn chánh thức đại 
diện chúng tôi thăm viếng, kỳ nầy chính chúng tôi đích thân tới tận nơi, nghe tận tai, thấy tận 
mắt những hoàn cảnh rất là thương tâm của những người “Ngặt”. Chúng tôi xin ghi lại đây để 
chia xẻ cùng anh chị em bạn bè đã triền miên ủng hộ Reaching Out Foundation. 
   
 Chúng tôi được Sư Cô Thích Nữ Minh Tú Viện Chủ Chùa Đức Sơn, Trung Tâm Chăm 
Sóc Trẻ Em Mồ Côi, Huế, Thừa Thiên, Sư Cô tiếp đón và hướng dẫn chúng tôi đến từng em một, 
mỗi em có một tiểu sử bi thảm riêng biệt. Có những em mồ côi nhưng may mắn được lành lặng, 
mầy em nầy có phận sự phụ giúp trung tâm trong những công việc trong phạm vi trung tâm, mấy 
em nầy tuổi từ 8 tuổi đến 16 tuổi, phần nhiều các em rất nhỏ khoảng từ 4 tuổi tới 10 tuổi. Trong 
lúc nói chuyện Sư Cô giới thiệu với chúng tôi một em nhỏ khoảng 8 tuổi. Sư Cô nói là lúc Sư Cô 
Nm em lên từ ngoài cửa chùa, đem vô chùa là chỉ để chờ chết và lo mai táng cho em, nào ngờ em 
từ từ sống lại, Sư Cô châm sóc và nuôi dưởng em cho đến ngày hôm nay.  
 

Chúng tôi đến Cân Lạc Bộ Bừng Sáng, chúng tôi được thầy giáo âm nhạc Đào Khánh 
Trường, Cơ sở Nuôi dửơng và hứơng nghiệp trẻ khiếm thị, tại một ngôi nhà nhỏ hẹp bề ngang 
khỏang 3 thước, bề dài khỏang 15 thước và một cái gác lửng mà chứa 45 em, lúc đó, một số em 
ở trên gác, một số em đứng lanh quanh, và một số em tự tìm đường đi lễ nhà thờ, cái ước mơ của 
thầy  Đào Khánh Trường là làm sao có được một chỗ rộng rãi hơn cho các em sống và có chỗ 
học hành cho đàng hòang hơn một chút. 
Nơi đây thầy phải trả tiền công nấu ăn cho những người bếp nấu ăn cho cả trường, khi chúng tôi 
đến thì có hai người đang cho các em ăn, mỗi em đến bưng một tô cơm rồi tự động tìm một góc 
nào đó để dùng bửa trong nét mặt rất là ngây thơ, tôi không nhìn thấy một nụ cười nào trên nét 
mặt của các em. 
Nay thì thầy Đào Khánh Trừơng đã ra ngừơi thiên cổ, và đã đựơc thay thế bởi hai thầy Nguyễn 
Tấn Huyến và Dương Huỳnh Thanh Phú.  
 

Chúng tôi đến Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ tàn tật Mồ Côi Thị Nghè,  
Tại đây chúng tôi được Sr. Nguyễn Thị Hữu, hướng dẫn đi thăm tất cả các phân trại từ thần kinh 
đến tật nguyền, mồ côi, đủ các loại căn bịnh thật là thương tâm, tại đây thình lình có một em nhỏ 
chạy ra nhận tôi, có lẽ từ tiền kiếp, đòi tôi phải Nm trên tay mời chịu, em có vẽ thật là sung sướng 



khi được nâng niu, em cảm thấy thật là vui, và  không muốn bị để xuống, cảnh đó để lại cho tôi 
một kỷ niệm u hoài. Nơi đây có ngăn nấp và rất sạch sẽ, tổ chức rất là chu đáo. 
Cơ sở hiện đang nuôi 175 em, từ 1 tuổi đến 18 tuổi. Ngoài các em khiếm thị còn có một vài em 
sáng mắt nhưng bị tật nguyền rất là đau thương. Chúng tôi rời nơi đây với nổi bàng hoàng khó 
diễn ta nô ̉i. 
Nay thì Sr. Nguyễn Thị Hữu đã chuyển về chăm sóc Trại Mồ Côi tại Lái Thiêu. 
 

Chúng tôi viếng thăm bịnh viện Từ Dủ, tại đây Thanh Mỹ trực tiếp giúp cấp thời tại chỗ 
cho những trường hợp cấp bách. Dĩ nhiên là có rất nhiều trường hợp ngặt nghèo thương tâm. 
Chúng tôi không có chụp hình vì quy luật của nhà thương, và không có ở lại nhiểu thời gian vì lý 
do tế nhị, vì đây là toàn là bịnh nhân phụ nữ. 
 
 Chúng tôi viếng thăm trại phong Thanh Bình, Quận 12, cò nhiều ngừơi có tấm lòng nhân 
đạo tháp tùng chúng tôi, và rất may cho chúng tôi là có một số các em sinh viên tại các đại học 
bên Úc, nhân dịp về thăm gia đình cùng đi chung với chúng tôi, các em hăng hái vui vẻ phụ giúp 
chúng tôi mọi chuyện một cách nhiệt tình, nếu không có các em sinh viên giúp đở, chúng tôi sẽ 
rất vất vả, cám ơn quý em sinh viên rất nhiều. 
Chúng tôi đến trại phong lúc 11:00 am. Theo thủ tục chúng tôi đựơc ngừơi Trửơng trại tiếp đón 
và tập hợp những bịnh nhân để lãnh quà. Trại phong Thanh Bình có khỏan 600 ngừơi thừơng trú, 
chỉ có 140 ngừơi là bịnh nhân, số còn lại là gia đình xin đựơc ở chung với bịnh nhân. 
Vì đã liên lạc trứơc nên chúng tôi chuNn bị những thứ đồ dùng cần thiết và những thức ăn mà họ 
có thể để dành đựơc trong thời gian lâu.  
 
 Chúng tôi đến bịnh viện Chợ RNy, chúng tôi xin đi viếng thăm từng tầng lầu một, chúng 
tôi đựơc một nhân viên của phòng hành chánh đi theo để giúp chúng tôi liên lạc và nói chuyện 
với các nhân viên của khu liên hệ trách nhiệm để tìm hiểu tình trạng của bịnh nhân của khu đó. 
Mỗi khu chúng tôi đều áp dụng một phương thức giống nhau nghĩa là chúng tôi xin xem hồ sơ và 
tìm hiểu từng trừơng họp một và quyết định dựa trên dử kiện và tình trạng gia đình của bịnh 
nhân. Sau khi quyết định xong chúng tôi đích thân cầm tờ giấy Xin Đóng Tiền xuống phòng Trả 
Tiền để đóng tiền và cầm biên nhận trở lên đưa cho gia đình của bịnh nhân đó để đựơc tiến hành 
chữa trị. 
Nhiều lần rồi thì chúng tôi cũng có thêm kinh nghiệm để sự giúp đở của chúng ta đựơc chính xác 
hơn, nhưng nhìn chung thì ca nào cũng đáng giúp cả. Chúng ta phải phân vân xem xét từng hồ sơ 
là vì chúng ta không có dồi dào khà năng tài chánh. 
Trong năm 2008, chúng ta đã giúp giải quyết 95 ca, và riêng trong năm 2009, tính đến ngày hôm 
nay, chúng ta đã giúp đựơc 26 ca. Số ca nhiều hay ít là tùy tình trạng của mỗi ca, nếu nặng, cần 
nhiều tiền cho mỗi ca, thì số ca lại ít đi. 
 
 Chúng tôi đến thăm Trung Tâm Chỉnh Hình, nơi đây chúng tôi cảm thấy bàng hoàng khi 
chứng kiến những cảnh rất thương tâm, chúng tôi cũng áp dụng cùng phương thức như bên bịnh 
viện Chợ Rầy. Trong năm 2009 chúng ta đã giải quyết đựơc rất nhiều ca và đã đem lại cho họ sự 
sinh họat bình thừơng cùng với gia đình họ. 

 
Chúng tôi xin gởi đến quý ân nhân vài hình, trong hằng trăm tấm hình, để  trình tựơng trưng. 
 
Kính thư 



Phạm Đăng Khải 
P.O. Box 41848 
Long Beach, CA.90853 
 
 

Hình ảnh Chuyến đi của ROF thăm viếng và giúp ngừơi NGẶT 

 

 

ROF bắt đầu chuyến đi ................. 

 



 

Thêm ngừơi đến phụ với ROF 

 

 

 

ROF đển Trại Phong Thanh Bình – Hóc Môn 



 

Phát quà cho bịnh nhân tại Traị Phong Thanh Bình – Hóc Môn 

 

 

Phát quà cho bịnh nhân tại Traị Phong Thanh Bình – Hóc Môn 

 



 

 

Phát quà cho bịnh nhân tại Traị Phong Thanh Bình – Hóc Môn 

 

 

Phát quà cho bịnh nhân tại Traị Phong Thanh Bình – Hóc Môn 



 

Sinh viên tại Úc về Việt Nam thăm nhà, tháp tùng ROF làm từ thiện 

 

 

Bịnh Viện Chợ RNy 

 



 

Bịnh Viện Chợ RNy 

 

 

Bịnh Viện Chợ RNy 



 

 

Bịnh Viện Chợ RNy 

 

Bịnh Viện Chợ RNy 



 

 

ROF tại Trung Tâm Chỉnh Hình 

 



 

Hai Giếng nứơc nổi do ROF tặng, và rải rác nhiều nơi khác,  

Ngoài ra ROF tặng rất nhiều giếng nứơc đào tại nhiều nơi. 



 

Sư Cô Đại Diện ROF thăm và giúp đở bịnh nhân tại Viện Ung Bứơu 
năm 2005 

 



 

Trung Tân Nhân Ái-Viện Mồ Côi- Mỹ Tho 

 

 

 

 



 

Trừơng Khuyết Tật Tình Thương Kiên Giang. Các em nầy bị điếc. 

 

 

Trừơng Khuyết Tật Tình Thương Kiên Giang. Các em nầy bị điếc. 

 



 

ROF ủy lạo Trại Ngừơi Mù 

 

ROF ủy lạo  Trại Ngừơi Mù 

 


