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No./Số: 11                   October 2006 

Reaching Out Foundation 
A Not-For-Profit Corporation 

P.O.  Box 41848  
Long Beach, CA 90853 

Tel (562) 439-4927 
Cell: (818) 288-1843 

Email: Khatsi@hotmail.com 
www.bancutruongxua.com - ROF 

Formerly/Tiền thân  là 
Nhóm Thiện Hội Glendale    

 
We are pleased to share with you the 
15th  Reaching Out Foundation 
newsletter. We appreciate your support 
of the activities carried out by Reaching 
Out Foundation. 
 

ROF-Volunteer Executive Board 
Ban Chấp Hành Tình Nguyện 

Term of office/Nhiệm kỳ 2008-2010 
 
President (Hội Trửơng): ThanhMy ̃ ̃Nguyễn 
Assistant To The Pres.:  Quỳ̀nhMai Nguyễn 
Executive VP  (PHT):      Thanh Nga Trần  
S.VP. Internal Affairs:     Thanh Nhạn Đỗ  
S.VP  Social Affairs:       Kim Nguyên Phạm 
VP  External Affairs:        Bảo Châu Trần 
VP  Entertainment:          Ca sĩ Ngọc Hiếu 
VP  Public Relations        Hòai Trang Phạm 
VP  Rep. in Northern Cali:   Thanh Phạm 
VP  Rep. In Oregon State:  Oanh Đỗ Phạm 
Secretary &Treasurer:    Khải PhạmĐăng 
 
ROF-Volunteer Entertainment  Group 

Ban nhạc Từ Thiện ROF 
Band Leader:                  Ca sĩ Thanh Mỹ 
Conductor:                    Nhạc sĩ Thế Mỹ 
Guitarist:                         Minh Tuấn 
Keyboardist:                   Thanh Nga 
Drummer:                        Trần Tùng 
Tambourine:                   Kim Nguyên 
Sound System:               Khải Di Phạm 
Singers/ca sĩ:     Thanh Nhạn, Kim 
Nguyên, Oanh Đỗ, Marylin Mai, Diệu 
Phẩm, Hoài Trang, Cẩm Nhung,  
BS Trần Thuận, LT Quỳnh Hương, Trina 
Nguyễn, Thanh Châu, Thũy Trần, Đào 
Trần, BS Liễu Rupp. 
 
ROF-Volunteer Support Team 
(Nhóm Yễm Trợ Tình Nguyện) 
Julia Phan, Trung Trần, Nhớ 
Phạm,Thương Phạm, Tuấn Đỗ, 
Steve Hatchett, Linh Nga Huỳnh. 
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Lời tâm tình cùng ân nhân 
 

Với sự hiện diện, nếu kể cả thành viên của Ban Tổ Chức, thì 
số ngừơi trong đêm gây quỹ của Reaching Out Foundation, 
ngày 2 tháng 8 năm 2008 vừa qua là 720 ngừơi.  Trong một 
không khí ấm cúng vui tươi, dứơi làn gió thanh mát đầu thu, 
với lần đầu tiên, có sự hiện diện của hai đài truyền hình tầm 
cở là Saigon TV và Việt Hải Ngoại (VHN-TV), bầu không 
khí càng thêm vui nhộn như ngày hội đình, kẻ nói ngừơi 
cừơi, kẻ quay phim ngừơi chụp hình, một khung cảnh nhộn 
nhịp chưa từng thấy trong 16 năm qua. 
Cũng như hằng năm, chúng tôi dự trù khai mạc đúng 7:00 
PM, nhưng vì không khí quá vui, gặp lại ân nhân sau một 
năm xa cách, nên tay bắt mặt mừng, rồi lại mặt mừng tay 
bắt,  trong lúc chào hỏi chúng tôi nghe cùng một câu hỏi 
giống nhau, “tại sao tôi ngồi xa quá vậy”, tôi chỉ mi ̉m cừơi, 
hai tay xá xá, rồi lặng lẽ bắt tay ngừơi bạn khác, rồi cũng bị 
hỏi cùng một câu tương tự như vậy, cho nên chúng tôi thật 
sự bắt đầu chương trình lúc 7:15pm.  
Cũng như những năm qua, ngay sau khi mở lời kính cNn 
chào đón quý ân nhân đến ủng hộ Reaching Out 
Foundation, việc đầu tiên trứơc khi đi vào chương trình, 
chúng  tôi thưa ngay với quý ân nhân là chúng tôi “không 
dám có mới nới cũ”, chúng tôi “có mới, ôm cũ, rồi ôm 
luôn cả mới lẫn cũ” , ôm mãi  vào lòng ROF. 
Kính thưa quý ân nhân, 16 năm trứơc đây, chúng tôi chỉ có 
5 bàn, quay quần với chúng tôi trứơc sân khấu, rồi những ân 
nhân tiền phong đó lại giới thiệu thêm bạn bè, rồi 5 bàn kế 
đã mở rộng ra cái vòng thứ hai, rồi tới vòng thứ ba, vòng 
thứ tư, cứ thế mà lan rộng ra tương tự như vòng sóng trên 
mặt nứơc khi có viên đá rớt xuống. Viên đá đó chính là quý 
ân nhân đã thương mến mà đến ủng hộ ROF  và quý ân 
nhân đã tạo thành  những vòng sóng lớn thâm tình đó.  
Một điều mà chúng tôi rất mừng là mặc dầu quý ân nhân 
trách nhẹ, nhưng rồi năm nào quý ân nhân cũng vui vẻ trở 
lại ủng hộ ngừơi bất hạnh, ngừơi lâm vào hoàn cảnh tuyệt 
vọng, đang gựơng sống trong niềm hy vọng, tại quê nhà.   
Quý ân nhân đến ủng hộ Reaching Out Foundation với mục 
đích góp một bàn tay để cùng nhau mở một kẽ hở nhỏ để  
                                                Xin xem tiếp trang 2 
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ngừơi NGẶT bất hạnh nhìn thấy ánh sáng hy vọng. 
 
 Đối với những ngừơi khuyết tật, từ bNm sinh thì chúng ta giúp họ có đựơc một cái nghề, có dụng 
cụ để tự mưu sinh, nếu không có ngừơi giúp thì không cách gì họ thoát ra khỏi đựơc cảnh khó 
khăn ngặt nghèo đang bám víu lấy họ. Ngoài ra có những ngừơi không phải khuyết tật bNm sinh, 
nhưng nghèo xác xơ, bửa đói, bửa no,  vẫn sống đựơc, nhưng thình lình tai nạn xảy đến với họ, 
đưa họ lâm vào hoàn cảnh xui xẻo, phải vào bệnh viện, đã không tiền nuôi con, nuôi vợ, tiền đâu 
đóng tiền bệnh viện, gia đình nầy đã lâm vào hoàn cảnh ngặt.Trong thời gian suốt năm đến 
nay chúng ta đã giúp 95 ca trong hoàn cảnh ngặt nầy và đã đưa họ rời khỏi bệnh viện,  trở lại 
dứơi mái gia đình nghèo khổ, và tiếp tục mưu sinh. 
 
Khi khung cảnh từng bừng với ánh đèn màu, những tràng pháo tay, những điệu nhạc trầm bổng 
nhộn nhịp, những tiếng cừơi vang vọng vui vẻ lùi tắt trong đêm khuya, trả lại sự yên lặng của 
tâm hồn, chúng tôi đựơc biết quý ân nhân đã vui lòng bỏ qua mọi buồn phiền mà chỉ nghĩ đến 
ngừơi bất hạnh tại quê nhà và đã thông cảm  đáp lại lời kêu gọi của Reaching Out Foundation  
cùng nhau chung lại đóng góp tích cực đưa đến kết quả  số tiền, sau khi trừ một chi  phí  duy 
nhứt là nhà hàng,  Số tiền còn lại là  $24,530.00. Các chi phí khác đã đựơc quý nhà  Mạnh 
Thừơng Quân bảo trợ. 
 
Kính thưa quý ân nhân, năm nào chúng tôi cũng có những sơ xuất, năm nào cũng học hỏi thêm 
kinh nghiệm hầu mong đựơc đón tiếp quý ân nhân  long trọng hơn và hòan mãn hơn. Tuy nhiên, 
nếu có vài sơ xuất nhỏ ngoài ý muốn,  chúng tôi xin quý ân nhân vui lòng rộng lựơng niệm tình 
tha thứ . Chúng tôi xin thành thật cám ơn.   
 
Cám ơn lòng hào hiệp và hảo tâm  của quý ân nhân 
Reaching Out Foundation xin thành kính biết ơn.   
 
Dear Supporters, 
 
Thank you for your continued support of our mission. With your generous contributions we are 
able to provide financial support to those in desperate need and crisis situation. 
100% of your gift goes to charity and 0% goes to overhead. Overhead has been paid by our 
sponsors. 
 
Sincerely,    
Kính chào thân mến,  
ROFROFROFROF                                                                                                                                                 

 
Reaching Out Foundation, A Not-For-Profit Corporation, is recognized as an IRS 501(c)(3) 
charitable organization. Your contribution is tax-deductible to the extent allowed by law. 
 
Hội Từ Thiện Reaching Out Foundation đựơc Bộ Tài Chánh Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu 
Bang California công nhận là Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi theo qui chế IRS 501 (c) (3). Số 
tiền cho ROF đựơc miển trừ thuế theo luật định. 
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Thành thật cám ơn 
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quý ân nhân đã dành thời giờ quý báu đến chung vui và 
hửơng ứng nồng nhiệt chương trình vé số trong đêm gây quỹ hằng năm, lần thứ 16, của ROF. Sự hiện 
diện của quý ân nhân là niềm hy vọng, là một phần thửơng tinh thần quý giá cho ROF. Quý ân nhân là 
sức mạnh đưa tới sự thành công mỹ mãn của đêm gây quỹ . ROF xin nguyện cầu ơn trên, đấng thiên liên 
cao cả ban phứơc lành cho quý ân nhân, và kính chúc quý ân nhân cùng gia ̣đình đựơc mọi sự bình yên và 
dồi dào sức khõe. 
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ông Giám Đố́c và Đài Truyền Hình Saigon TV đã chiếu cố đến Hội 
Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation, đã phát hình đêm gây quỹ của Reaching Out Foundation. 
Chúng tôi xin cám ơn ngừơi phóng viên trẻ đẹp, khả ái Bích Phựơng, với tài năng vững chắc, đã thực hiện 
cuộc phỏng vấn rất xác thực, và cung cấp đầy đủ chi tiết cần thiết một cách trung thực hầu phục vụ và 
giúp cho cộng đồng hiểu rõ ràng việc làm từ thiện của ROF. Thành thật gởi đến ngừơi đẹp Bích Phựơng 
lời cám ơn sâu xa nhứt của ROF. 
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ông Giám Đốc và Đài Truyền Hình Việt Hải Ngọai (̣VHN-TV) đã 
chú ý đến những sinh hoạt từ thiện trong cồng đồng Việt Nam tại Oarange County và phổ biến sinh hoạt 
cộng đồng trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ và thế giới. Chúng tôi xin cám ơn ca sĩ Mỹ Lan ngừơi phóng viên 
vui tươi, trẻ đẹp, lanh lẹ và đầy sáng kiến thực hiện cuộc phỏng vấn rất là chuyên nghiệp, tạo cho khán 
giả xem chương trình thích thú và hiểu rõ việc làm của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out 
Foundation một cách xác thực. ROF thành thật gởi lời cám ơn nồng nàn nhứt đến ngừơi đẹp Mỹ Lan. 
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ông Giám Đốc và Đài Truyền Hình SBTN đã tạo cơ hội cho cựu ca sĩ 
Thanh Mỹ và là đương kim Hội Trửơng Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROF) có 
chút thời giờ trong chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ  để Thanh Mỹ có dịp trình bày việc làm từ thiện của 
Hội. Thành thật cám ơn ngừơi ca sĩ kiêm MC duyên dáng, tài hoa, với vẻ đẹp mà hoa phải ghen, cảnh 
phải hờn, cùng với cái tên rất dễ thương Giáng Ngọc. Cám ơn anchor Giáng Ngọc rất nhiều. 
 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn  em Huỳnh Lê, Videographer/Photographer thời sự cho các đài truyền 
hình Việt Nam đã hy sinh nhiều thời giờ đến ủng hộ ROF trong đêm gây quỹ thứ 16 và trong nhiều năm 
qua.  
 

Chúng tôi xin cám ơn hai em Hoa/Chương Đỗ, chịu khó đem công sức và thời giờ, không ngại đêm 
khuya ngày dài mà lo thiết trí những bình bông thật đẹp để bán cho quý khách trong ngày gây quỹ, kiếm 
thêm tiền cho quỹ từ thiện ROF . ROF rất cảm động và cám ơn tấm lòng tốt của  Hoa và Chương. 
 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn anh chị Phạm Đăng Có đã bảo trợ thực hiện toàn bộ DVD 
cho ROF 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mr Phạm Đăng Cừơng đã bảo trợ toàn bộ hình chụp cho 
ROF 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn AC Tuấn-Monique Nguyễn đã bảo trợ những chi phí ngòai 
dự trù cho ROF 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn chị Phạm Đức Mỹ đã bảo trợ chi phí bông hoa cho ROF. 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn hai em Trung/Bảo Châu Trần và nhạc sĩ tài danh Thế Mỹ  
đã cùng bảo trợ mọi chi phí về ấn lóat cho ROF. 
  
Chúng tôi xin chân thành cám ơn anh Thanh, chủ nhân Thanh Phat’s Jewelry đã tặng cho ROF tựơng 
Phật Quan Âm để bán đấu giá, với ý muốn ROF  đựơc có nhiều tiền hơn.  Mặc dầu rất cần tiền nhưng 
chúng tôi đã xin lỗi và đựơc anh Thanh cho phép không đấu giá vì khía cạnh tâm lý tinh thần. Tựơng 
Quan Âm đã đựơc thỉnh bởi ông Ray để tặng vợ hiền là BS Liễu. Chúng tôi xin  chân thành cám ơn 
anh Thanh và cám ơn ông Ray.   
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Chúng tôi xin cám ơn cháu Marvin Trầ̀n, 16 tuổi, thứ nam của Trung và Bảo Châu Trần,  đã vẽ một  
bức tranh với ý nghĩa thật đẹp “Tình Thương” để tặng ROF gây quỹ. ROF đấu giá bức tranh đựơc hai 
lần và xổ số  một lần. 
 
Chân thành cám ơn quý em trong Ban Tổ Chức, làm việc rất sốt sắng, mặc dầu không có chỗ ngồi, 
không có phần ăn, không có một ly nứơc nhưng quý em  đã chu toàn nhiệm vụ trong đêm gây quỹ một 
cách vẹn tòan. 

 
 
 
 

Tên ân nhân ủng hộ Ngày Gây Quỹ 2008 

Ms Tuyetmai Thi Nguyen  (Boeing) 100 
Ms Marilyn Mai Vu         ROF 200 
Ngừơi ẩn danh 30 
Anh Chị TS Đỗ Văn Học/Lưu     1000 

Bà Vũ Thị Yến mẹ của Bảo Châu 100 
AC DS Hoan Ngọc Mai Pharmacy 60 
Chủ nhân Hồng Mai Restaurant 100 
Chị Hồng-Reseda Foot Relaxology 50 
Mr Na Nguyen 40 
Ms Hà Le 60 
Mỹ Trang Jewelry 200 
Mr Khoi D. Pham                  1 100 
AC Lý Hiếu-HồngYến Santa Barbara 300 
Chị Thũy Trần                    ROF 200 
Mr Hoàng Xuân Phứơc 100 
Ms Nguyễn Bạch Tuyết Simi Valley 200 
AC Đức ChâuJoanne Phan 100 
Ms Julia Phan                   ROF 100 
Ms Lina Huệ Nguyễn 70 
AC Nguyễn Ngọc Ấn (VTT) 100 
AC Stanley Hà  500 
Dr & Mrs Nam Sĩ Đồng 40 
AC Thọ/Ngọc Sương  Beautyland 40 
AC Hao That Ton-Hanh Bich Tran 20 
Mr Duy Thanh Hoàng 100 
DS Lan Hương và DS Hưng 240 
AC Sơn Dương-Ngân Nguyễn       50 
Chị Hồng và anh Sáu Sam 60 
AC Nguyễn Ích Lân 50 
AC Rắt Quang Trần 60 
Chị Monique L. Nguyen    ROF 100 
AC Nhạc sĩ Trần Đắc Mỹ 50 
Thi sĩ Kimnhung N. Nguyễn in VA. 200 

Ms Kim Cừơng Trần ái nữ  chị Diệu Ngọc 100 
Bác Từ Giác 50 
AC Hùng Q. Trần 50 



 5

AC Hà/Mỹ Phụng Nguyễn Thế 50 
AC Thương/Oanh Phú Phạm 200 
BS Phung Gia Thanh 240 
Ms Haydee Le 60 
BS Liễu Rupp               ROF     1 200 
Mr Calvin Vương 100 
Mr James Vương 100 
Ms Thuylinh Pham Daniels 60 
Ms ThanhMỹ Nguyễn        ROF 100 
Ms Đào Trần                     ROF 100 
AC Hy/Anh Q. Phan 100 
Ms Jasmina Đinh 60 
AC Sơn/Suzie Hồng 500 
Mr Timothy Hùynh 100 
Ms Loan P. Nguyễn 100 
AC Phạm Đăng Có/Bảo Châu 100 
Mr&Mrs Scott/Mỹ Khanh Shelton 600 
AC Simon Lương 100 
AC BS Giụ Xuân Đỗ 100 
Ms Lan Hương Nguyễn 100 
Ms Linh Nguyễn 100 
AC Trần Bình Chánh VTT 100 
AC Tuấn/Nhạn Đỗ              ROF 200 
AC Lành V. Nguyễn 100 
AC Thạch/Hoàng Anh Nguyễn 100 
AC Hữu Đỗ-Thu Hà Ngọc Nguyễn 100 
TTVN-VH Văn Lang San Fernando Valley  400 
Mr. Khoi D. Pham                2 50 
Chị Nga Thúy Nguyễn 120 
John P. Van,  DDS 100 
AC chủ nhân AnhMinh Money Transfer 500 
DS Hongluyen Lam for Kevin             1 100 
DS Hongluyen Lam aka  Stacy Lam  2 600 
DS Hongluyen Lam aka Stacy Lâm   3 1000 
Mẹ cháu Thái 100 
Em Bùi Thiện Ý và em Bùi Mộng Ý 100 
Mr Kelvin Tạ 60 
Ms Thịnh K. Nguyễn San José 60 
Chị Nguyên Khiết 100 
Mr&Mrs Thiện and Liễu - Roma 2000 200 
Nam M. Lai,  MD 60 
AC DS Minh/Dung Trần 200 
AC Chưởng/Linh Nga Huỳnh 100 
AC Ngô Văn Thăng  KQ 100 
Anhchị Lê Trung Sơn 100 
Không lấy tên đựơc trong đêm 8-2-08 1290 
BS Liễu Rupp thỉnh tựơng Quan Âm 2 400 
AC Michael/Claudine Long  Đấu giá 500 
Ms Qùynh Hương         Bán sách 100 
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ROF Giúp ngừơi ngặt tại Việt Nam và Hoa Kỳ 
 

Thời Gian từ ngày 10 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008 
 
 

I thought that you would be interested in knowing where your generous donation  
was being used. 

 
Nới nhận/Recipient ngày Số tiền  
Đoàn Sứ Giả Từ Bi –Messengers Of Love 
Giúp ngừơi ngặt, mọi hoàn cảnh ngặt, mọi tuổi tác, mồ côi, khuyết 
tật, phong cùi, kể cả đào giếng để cung cấp nứơc uống. 
Trong năm 2008 đã giúp giải quyết đựơc 95 ca ngặt. 

3-22-08 
5-10-08 
7-10-08 
8-18-08 

$3,000.00 
$2,000.00 
$3,000.00 
$2,000.00 

Cư sĩ Trần Công Khiêm trong nôm  
Nhóm 18 ngừơi già, yếu, cô đơn,Tân Tây 
Ngừơi nào ra đi thì ngừơi khác thế vào. 

5-10-08 
 

$500.00 

Soeur Nguyễn Thị Hữu  
Nhà nuôi trẻ mồ côi Lái Thiêu 
trong nôm 95 em mồ côi và khuyết tật 

5-10-08 
8-18-08 

$500.00 
$500.00 

Soeur Dương Thị Hiền 
Dòng Nhân Ái 
Nuôi 63 trẻ khuyết tật và mồ côi 

2-11-08 
8-18-08 

$500.00 
$500.00 

Sư Cô Thích Nữ Như Hiển 
Chùa Tân Minh 
Tĩnh Bình Phứơc 
45 trẽ mồ côi 

5-29-08 
8-18-08 

$500.00 
$500.00 

Soeur Nguyễn Thị Hồng 
Trừơng Khuyết Tật Tình Thương 
Tĩnh Kiên Giang  
75 em khiến thính 

8-18-08 
 

$500.00 

Soeur Phạm Thị Ngọc Thế 
Nhà dửơng lão Mỹ Tho 
30 ngừơi gìa trên 75 tuổi 

8-23-08 $500.00 

The Smile Train 
Change life of children born with cleft lip and palate 

3-29-08 
 

$500.00 

                                                                   Tổng cộng:  $15,000.00 
 


