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Kính thưa quý vị, 
 

Khi nhà hàng Oh Mê Ly đựơc một tuổi,  chủ nhân, cô Tố Như,  muốn tổ chức kỷ niệm một năm 

của nhà hàng để gây quỹ từ thiện giúp ngừơi bất hạnh và tật nguyền tại Việt Nam, nhưng tâm 

nguyện đó của cô Tố Như chưa có đủ thuận duyên để thực hiện. 

  

Khi Oh Mê Ly đựơc  một tuổi rửơi, thì Tố Như chủ nhân OH Mê Ly có dịp gặp Thanh Mỹ Hội 

Trửơng ROF, và nhờ yếu tố thiên thời, địa lợi nhân hòa, Tố Như phối họp cùng với Thanh Mỹ  

tổ chức một buổi cơm trưa gây quỹ, có văn nghệ “cây nhà lá vừơn” do ca sĩ của ROF phụ trách, 

số tiền thâu đựơc, cả vốn lNn lời, Tố Như sẽ nhờ Thanh Mỹ giúp cho ngừơi ngặt nghèo bất hạnh 

và quý em khuyết tật tại quê nhà. 

 

Buổi cơm trưa đầy ý nghĩa  đã đựơc tổ chức vào ngày 13 September 2009 từ 11:00 am đến 9:00 

pm. và có 140 ngừơi đến ủng hộ, nhiều ngừơi đến từ các vùng phụ cận, Ban Tổ Chức lấy làm 

tiếc là có một số khách không chờ đựơc phải ra về, BTC thành thật xin lỗi.  

Ban nhạc do hai nhạc sĩ Hoàng Thiện và Thế Mỹ luân phiên đảm trách suốt 10 tiếng đồng hồ với 

chương trình văn nghệ phong phú và vui nhộn, mọi ngừơi đều lấy làm tiếc là phải ra về lúc 9:00 

giờ. 

 

Trong chương trình văn nghệ, ngoài dàng ca sĩ của ROF, chúng tôi có dịp đón tiếp những ngừơi 

khách có tinh thần và khả năng văn nghệ, trong số những ngừơi khách, chúng tôi vui sứơng đón 

tiếp ông Hoàng Trọng Thụy,  Đài VNCR, với giọng ca ấm cúng, lòng trong tiếng đàn piano điêu 

luyện của phu nhân Lucie. Ngoài ra khán giả còn đựơc thửơng thức giọng ca truyền cảm của 

Nguyễn Mạnh Cừơng, XNV Đài Saigon TV, Vũ Chung, đài VNCR đã giúp vui một bài hát rất 

hây.  Và anh Kỳ Phát chủ nhiệm Trẻ Magazine, rất tiếc là không đựơc nghe tiếng ca của anh.  

 

Rất may cho Ban Tổ Chức,  trong số khách đến ủng hộ vào buổi chiều chúng tôi có đựơc sự ủng 

hộ nhiệt tình của ca sĩ Tuấn Vũ, ngoài sự ủng hộ tài chánh đặc biệt, ca sĩ Tuấn Vũ không ngần 

ngại đáp lời mời của Ban Tổ Chức cho khán giả thửơng thức những bản nhạc quá hây đặc sắc đã 

làm cho buổi gây quỹ đựơc vui tươi và sống động, và may mắn hơn nửa là BTC có đựơc sự đóng 

góp náo nhiệt của Tommy Nguyễn ngừơi bạn cùng đến với ca sĩ Tuấn Vũ. 

  

Sau đó cũng như Hoàng Trọng Thụy buổi sáng, ca sĩ Tuấn Vũ lại cầm một cái bình đi từng bàn 

xin tiền thêm cho Ban tổ chức. Nhờ sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của Hoàng Trọng Thụy buổi 

sáng và ca sĩ Tuấn Vũ buổi chiều mà Ban Tổ Chức nhận đựơc thêm số tiền cho tại chỗ là 

$1,012.00, nâng tổng số gây quỹ lên $3,112.00.  

 

 Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý ân nhân hiện diện cũng như quý ân nhân đã đến 

nhưng không chờ đựơc phải ra về, quý ca sĩ của ROF, hai ngừơi bạn nhạc sĩ tình nguyện Hoàng 

 

 



 

Thiện và Thế Mỹ và dĩ nhiên  xin đặc biệt cám ơn ngừơi em Hoàng Trọng Thụy và ca sĩ Tuấn 

Vũ rất nhiều. 

 

Chúng tôi cũng không quên cám ơn toàn thể nhân viên nhà hàng từ những chuyên viên nhà bếp 

đến chuyên viên tiếp khách và dọn dẹp, nhất là cô Hạnh rất xuất sắc trong vai trò điều họp đã tận 

tình hy sinh phục vụ cho một ngày dài cực nhọc nhưng đầy ý nghĩa.  

 

    
 

Tố Như và Thanh Mỹ xin trân trọng cám ơn tất cả quý ân nhân. 

ROF 
 

 


