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We are pleased to share with you the 18th  Reaching Out Foundation newsletter. We are very 
appreciated your support on all of the activities that were carried out by the Reaching Out 
Foundation Organization. 
************************************************************************************* 

 

Reaching Out Foundation Organization 
ROF - Volunteer Advisory Board - Ban Cố Vấn Tình Nguyện 

Sơn Trung Lê Chairman 
Steve Hatchett Staff member 
Julia Phan Staff member 

 
ROF-Volunteer Executive Board 

Ban Chấp Hành Tình Nguyện  - Term of office/Nhiệm kỳ 2008-2010 
ThanhMy ̃ ̃Nguyễn President (Hội Trửơng)   
Thanh Nga Trần Executive Vice President 
Quỳ̀nhMai Nguyễn Assistant To The President   
Kim Nguyên Phạm S.VP  Social Affairs 
Bảo Châu Trần VP  External Affairs 
Ca sĩ Ngọc Hiếu VP  Entertainment 
Hoài Trang Phạm VP  Public Relations          
Thanh Phạm VP  Rep. in Northern California 
Oanh Đỗ VP  Rep. In State of Oregon 
Vân Nguyễn VP  Rep. In State of NewYork   
Khải Đ. Phạm Secretary &Treasurer              

 
ROF-Voluntary Band - Ban Nhạc Tình Nguyện ROF 

Ca sĩ Thanh Mỹ Band Leader                       
Ca Nhạc sĩ Thế Mỹ Nhạc Trửơng/ Keyboard 
Ca Nhạc sĩ Minh Tuấn Guitar 
Nhạc sĩ Trần Tùng Drums 
Ca Nhạc sĩ Minh võ Bass guitar 
Kim Nguyên MC 
Khải D.  Phạm Sound/Âm thanh 
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Amateur Singer - Ca sĩ tài tử của Ban Nhạc Tình Nguyện ROF 

Quỳnh Hương CNm Nhung NS Phú Dũng-John Van 
BS Liễu Rupp BS Thiên Đoàn Linh Nga Huỳnh 
Michael Lee Hải Thành Kathy Lee 
Nguyễn Công Anh Tuấn Lệ Tiên Nguyễn Thérèse Hoàng 
Trina Nguyễn BS Lâm Thuận DS Như Anh 

 
ROF - Volunteer Support Team – Ban Yễm Trợ Tình Nguyện 

Thương Phạm Trung Trần Nhớ Phạm 
Ánh Trinh Ngô Monique L. Nguyễn Dr Ray Sackover 
Huyền Nguyễn Phựơng Nguyễn Cừơng Phạm, Videographer 
Khoa Phạm 
Photographer 

Sơn Nguyễn 
Photographer 

Mark Hải Nguyễn, 
Photographer 

                                         
  

Kính thưa quý ân nhân                                           
                                                  

Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROF) 

Thân Chúc Quý Ân Nhân, Quý Anh Chị Em, Quý Thành Viên  
Cùng Tất Cả Quý Quyến 

 
MôMôMôMộtttt    NNNNăm Mm Mm Mm Mớiiii  Canh DâCanh DâCanh DâCanh Dầnnnn----2010201020102010        

Đựơc 
Dồi Dào Sức Kho ̉e  - Mạnh Khỏe Trẻ Đẹp 

Muôn Điều Hạnh Phúc  -  Phát Tài Thịnh Vựơng 
Vạn Sự Như Y ́  -  Mọi Điều An Lành 

 
Kính thưa quý ân nhân,  
 
Năm qua năm, tháng qua tháng và ngày qua ngày, xin đựơc bao nhiêu thì mừng đựơc bấy nhiêu,  
ứơc mong của ROF là giúp đựơc một số ngừơi ngặt  đựơc vựơt qua khỏi cơn ngặt trở lại cuộc 
sống bình thừơng như trứơc để tiếp tục nuôi sống bản thân và gia đình thì ROF rất lấy làm mừng 
vì đã làm tròn bổn phận và công việc mà quý ân nhân đã giao phó, vì thế ROF luôn luôn cố gắng 
hết sức mình để càng giúp đựơc nhiều ngừơi ngặt vựơt qua đựơc cơn ngặt càng nhiều càng tốt. 
 
Kính thưa quý ân nhân, có một số quý vị hỏi chúng tôi, Ngừơi NGẬT là ngừơi như thế nào, tôi 
xin nhờ bản tin số 18 nầy để xin thưa, đó là:  
(1)  ngừơi đã quá nghèo rồi mà còn bị gặp nạn, phải nằm điều trị tại bịnh viên, không kiếm đựơc 
tiền để lo nuôi gia đình, không tiền đóng tiền nhà thương, họ lâm vào tình trạng ngặt.  
(2) Và những ngừơi khuyết tật cũng là ngừơi ngặt vì họ không có khả năng tự lo cho cuộc sống 
của họ, nói chung, mỗi ngừơi ngặt có một hoàn cảnh khác nhau. 
 
Kính thưa quý ân nhân, ngựơc dòng thời gian, nhớ lại lúc ban đầu vào năm 1992, mừơi tám năm 
về trứơc, để làm đựơc việc nầy, chúng tôi đã phải cuốn chả giò suốt 48 tiếng đồng hồ tại nhà bếp, 
trong suốt hai ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhựt, vừa cuốn vừa chiên để có đựơc 800 cưốn, kịp 
giao cho nhân viên của hảng Familian Pipe, vào sáng thứ hai, và chạy giao cho bạn bè khắp vùng 
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Los Angeles vào những buổi tối kế tiếp trong tuần, rất may là giá xăng không có quá đắt như 
ngày nay. Chúng tôi không bao giờ quên ơn những bạn bè đã giúp chúng tôi “tìm mối” tiêu thụ, 
và chúng tôi cũng xin trân trọng cám ơn những ngừơi bạn “nạn nhân” đã mua giúp giùm chúng 
tôi những cuốn chả giò với giá “vốn một lời mừơi” đó. Qua hai năm trời chúng tôi đuối sức, 
ngừơi ngặt thì nhiều, rất may là chúng tôi nhờ vào lòng hảo tâm của quý chủ nhân các vũ trừơng 
Ritz và Majestic cho chúng tôi vé vào cửa để bán gây quỹ, có sức bán đựơc bao nhiêu thì quý 
chủ nhân vũ trừơng cho bấy nhiêu. Rồi mọi sự thay đổi theo thời gian, vấn đề gây quỹ cũng thay 
đổi qua chiều hứơng là mựơn nhà hàng làm phương tiện, chúng tôi không bao giờ nghĩ là chúng 
tôi có thể tồn tại theo thời gian, bạn bè lớn tuổi cùng chí hứơng giúp ngừơi ngặt, cùng song hành 
với ROF, cũng lần lựơt từ giả cỏi đời ra đi cũng nhiều, nhưng rất may cho ROF là số ngừơi trẻ có 
lòng từ thiện đến với ROF càng ngày càng đông, đem luồn không khí tươi vui tạo thành tinh thần 
“Đại Gia Đình ROF” thật ấm cúng. 
 

Năm 2009, kỷ sữu, là năm may mắn, là năm hên của ROF, Vừa mới xong ngày gây quỹ “ROF 
BIG DAY” vào ngày 8 tháng 8 với 700 ngừơi bạn thân tình tham dự,  thì lại  nhận đựơc lòng tốt 
bất ngờ của cô Tố Như chủ nhân nhà hàng Oh Mê Ly Euro Cuisine Restaurant. Cô Tố Như cho 
ROF suốt ngày để “Mời Khách Gây Quỹ” vào ngày 13 tháng 9, bao nhiêu tiền thâu đựơc cả vốn 
lẫn lời đều cho vào quỹ Từ Thiện ROF, cám ơn lòng tốt vị tha của cô Tố Như thật thật nhiều, 
ROF xin lãnh nhận trách nhiệm nầy một cách chu toàn.  
 

ROF ngập ngừng trong kế hoạch  gây quỹ thông lệ Cây Mùa Xuân hằng năm vì vừa mới qua 2 
lần gây quỹ quá cần kề, thì lại xảy ra nạn lụt số 9 miền Trung, trong sự khuyến khích của quý 
thành viên trong Ban Chấp Hành ROF, ROF lại một lần nửa đứng ra tổ chức gây quỹ Cây Mùa 
Xuân và Giúp Nạn Nhân Bão Lụt miền Trung, 
 

ROF xin thành thật cám ơn tất cả, quý ân nhân mua vé, quý ân nhân bảo trợ, quý ân nhân tặng 
quà xổ số, quý anh chị em ca sĩ tình nguyện không thù lao, quý em videographer, cameraman, 
cùng quý em thành viên bảo trợ mọi chi phí, ngoại dự trù, cũng như quý em bảo trợ mọi chi phí 
có dự trù, cùng nhau chung sức hết lòng đã tạo cho ROF có đựơc số thâu trong năm 2009 là 
$49,566.00, ngoài sự tửơng tựơng của ROF. 
Một lần nửa ROF xin nghiêng mình cám ơn tất cả quý ân nhân. 
 

Kính chào thân mến,               
ROF  
 
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. 

Tình Trạng Tài Chánh   From January 1, 2009  to  December 31, 2009 
Contributions and Support  2009  
8-8-2009 ROF Fund-raising  $32,705.00 
Oh Me Ly Special Event on 9-13-09 $  3,112.00 
12-19-2009 Cây Mùa Xuân Fund-raising  $12,199.00 
5/60 Project $  1,550.00 
                                      Total collected /Tổng số thâu: $49,556.00 
                        Total donated to charity/Tổng số Chi:  
(Xin xem trang Từơng Trình Kết Quả (**) trang 4 

$37,286.00 

      Balance transferred to 2010/Đem qua năm 2010:    $12,270.00 
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(**)Từơng Trình Kết Quả Việc Làm Từ Thiện Của ROF Trong Năm 2009 
List of the Recipients and their voluntary Jobs 

Recipients Trong năm 2009  
Tu Viện Phao Lồ 
Công Đoàn Phao Lồ Lái thiêu 
Soeur Marie Nguyễn Thị Hữu 

145 trẽ dân tộc thiểu số mồ côi 

Dòng Nhân Ái Mỹ Tho 
Trừơng Nuôi Trẽ Khuyết Tật và Mồ Côi 
Sr Therese Dương Thị Hiền 

95  trẽ Khuyết Tật và Mồ Côi 

Nhóm Ngừơi Già Bịnh Tật Tân Tây 
Ông Trần Công Khiêm  

25 bà già, trên 75 tuổi cô đơn và bịnh tật 

Trừơng Khuyết Tật Tình Thương Kiên 
Giang (Trừơng Câm Điếc ) 
Sr Therese Nguyễn Thị Hồng 

165 em điếc và 20 trẽ mồ côi 

Trung Tâm Tình Thương Tê-Phan 
Nuôi Trẽ Khuyết Tật và Mồ Côi 
Ông Hoàng Văn Bình 

45 trẽ khuyết tật và mồ côi 
 Và 32 ngừơi già bệnh 

The Smile Train Vá môi cho 3 em nhỏ 
Los Angeles Mission 
 

Bảo trợ 200 phần ăn cho những ngừơi 
homeless trong ngày Thanksgiving 2009 

Tu Viện Phao Lồ Pleiku 
Nuôi Trẽ Khuyết Tật và Mồ Côi 
Soeur Lê Thị Liên 

110 trẽ mồ côi và khuyết tật 

Làng tre - Tĩnh Đồng Nai 
Nuôi Trẽ Khuyết Tật và Mồ Côi 
Thầy Thích Chiêu Bổn 

120 Ngừơi: Ngừơi Già, ngừơi trẽ, trẽ mồ côi, 
khuyết tật 

Đoàn Sứ Giả Từ Bi thực hiện: 
1-Giúp ngừơi ngặt trong:  
    Bịnh viện Chợ Rầy,  
    Bịnh Viện Nhi Đồng  
    và Trung Tâm Chỉnh Hình,  
 2-Ũy lạo Trại phong Sóc Trăng  
    và Trại phong Sóc Sơn, Hà Nội. 
3-Trại Dữơng Lão và Cô Nhi, Sóc Trăng 
4-Giúp đở nạn nhân bão lụt số 9 miền 
Trung. 
 

1.Giúp giải quyết đựơc 160 hồ sơ ngừơi ngặt 
đựơc thoát khỏi cảnh ngặt. 
 
2.Cung cấp vật dụng cho bệnh nhân phong cùi 
tại hai nơi Sóc Trăng và Hà Nội 
3.Giúp vật dụng và thực phNm cho bệnh nhân 
tại Sóc Trăng 
4. Giúp 600 gia đình nạn nhân lũ lụt miền 
Trung 
5. 500 trăm cái mền (blankets) 
6. Xin xem tiếp theo (+++) trang kế tiếp 

 
(+++) 
Ngoài ra ROF trợ cấp mua Ống Bi (Ống Bi là hồ chứa nứơc xây trên mặt đất)  
cùng vật liệu dựng nhà An Vui (là an vui trong mái tranh vách lá riêng của mình, không phải ở 
nhờ chung với nhà ngừơi khác ) 

• Dựng 4 nhà An Vui tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng cho 4 gia đình ngặt 

• Dựng 1 nhà An Vui tại Châu Phú Á, Châu Đốc, An Giang cho 1 gia đình ngặt 

• Xây 9 ống bi tại Mỏ Cày, bến Tre 

• Xây 3 hồ chứa nứơc mưa  tại Ninh Hải, Ninh Thuận (Phan Rang) 
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• Bảo Trợ: 
Bảo trợ 1 năm cho ba mẹ con em Đoàn thị Bé Tư rất đáng thương. Em Bé Tư. 31 tuổi, chồng 
em bị đụng xe chết năm ngoái, lúc ấy đứa con thứ hai của em, bé Nguyễn thị Minh Trâm mới 
được 13 tháng. Đứa lớn sanh năm 2003, sẽ học lớp một vào niên khóa 09-10. Nhà Bé Tư nghèo 
lắm, Bé Tư làm thợ may xí nghiệp lương không đủ đóng tiền học cho con, nhất là bé Trâm cần 
phải đóng tiền cơm cho nhà trẻ.  

 

Mấy tuần qua Tuệ Dung đã đi thăm bệnh nhân ở Trung tâm Chỉnh hình, các bệnh viện Chợ Rẫy 
và Nhi Đồng 2 theo yêu cầu của anh chị. Một số bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy đã làm Tuệ Dung xót 
xa, và thấy cần phải bảo trợ con của 2 người :  
 

Bảo trợ 1 năm cho Trịnh văn Thảo là công nhân ở Cai Lậy bị xe đụng chấn thương sọ não mê 
man hơn 1 tuần (tính cho đến ngày Tuệ Dung vào thăm, tức là ngày 19/11/09) mà chưa tỉnh, hai 
đứa con gái, đứa lớn Trịnh thị Phượng học lớp Đa Khoa ở Mỹ Tho, đã mua được bảo hiểm y tế, 
Tuệ Dung muốn bảo trợ cho bé Phượng tiếp tục đi học và có tiền lo cho cha cùng bà nội và em 
gái. Thứ 7 vừa rồi Tuệ Dung đã vào bệnh viện đa khoa Mỹ Tho thăm anh Trịnh Văn Thảo và khi 
gặp mẹ anh, Tuệ Dung thấy gia cảnh của anh còn bi đát hơn mình nghĩ. 

 

Bảo trợ 1 năm cho Đỗ thị Bé, là nông dân ở Quảng Nam bị ung thư thực quản phải mổ dạ dày 
đưa thức ăn vào, có đứa con mới học lớp 8 ở Đà Nẵng, mẹ một nơi, con một ngã, Tuệ Dung đang 
nhờ người ở Đà Nẵng tìm cho ra nhà của chị Bé (vì địa chỉ nhà quê khó tìm), xem đứa con chị ấy 
sống như thế nào. Tuệ Dung cũng đã tìm đựơc địa chỉ nhà của Đỗ Thị Bé.  
 
 

Xin thưa 
 

Kính thưa quý ân nhân, hằng bao nhiêu năm, ROF ứơc mơ có đựơc cái website để làm phương 
tiện liên lạc với quý ân nhân, để trình bày tất cả những sinh hoạt và việc làm từ thiện, từ ban 
nhạc từ thiện giúp vui những ngừơi cần niềm vui tại các trung tâm điều dửơng, đến những ngừơi 
mất gia cư tại Huê kỳ, đến những lần gây quỹ để giúp ngừơi ngặt tại Việt Nam của ROF.  
 

Có đựơc cái website nầy là do lòng từ tâm của nhiều ngừơi có cùng một chí hứơng với ROF. 
Khởi nguồn phát xuất từ một thành viên hăng say từ thiện Monique L./Minh Tuấn Nguyễn, kêu 
gọi đựơc đúng ngừơi, cháu của Monique, trứơc kia là cô Larissa Le, nay là bà Robert Dinh, tình 
nguyện thiết kế, bảo trợ mọi chi phí dài hạn và huấn luyện cho ROF xử dụng mạng lứơi. ROF vô 
cùng sung sứơng có đựơc cái diển đàn vì đó là nhịp cầu qua lại thừơng xuyên giửa quý ân nhân 
và ROF, là diển đàn thông tin rõ ràng những việc làm của ROF.  
 

Xin thông báo http://reaching-out-foundation.org đến tất cả quý ân nhân, xin quý cụ lớn tuổi nhín 
chút thời giờ với con cháu để đựơc con cháu hứơng dẫn vào xem web của ROF trong những 
ngày cuối tuần bên cạnh ly café thơm với miếng bánh ngọt bổ khỏe. 
 

Sự vào xem ROF website  của quý ân nhân càng nhiều chừng nào, ROF càng vui chừng nấy vì 
ROF coi đó là lời cám ơn nồng nhiệt và không phụ lòng những ngừơi có lòng tốt tạo thành cái 
website nầy cho ROF. 
 
ROF cố gắng đưa hết những hình ảnh, những bài viết vào mạng, thứ nhứt là làm vui lòng ngừơi 
thiết kế, thứ hai là để có sự thông tin giửa ngừơi cho, là quý ân nhân, và ngừơi nhận, là ROF. 
 
Xin đa tạ. 
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Cám ơn quý ân nhân đã tặng quà xổ số cho đêm gây quỹ 
Thank you for your generous Raffle Gifts for the Fundraiser  

On/ngày ROF Big Day  8-8-09 
AC Tân Quang Hồng Chủ nhân Tiệm Đồng 
Hồ  Tick Tock 

1 Cái đồng hồ  trị giá  $1000.00 
 

AC Chủ nhân Jean’s Jewelry 1 Sợi dây chuyền vàng 18K     
PMG, Inc Marianne Nga Nguyen 1 set Nutri Diet System    $145.00 
PMG, Inc Marianne Nga Nguyen 1 set Yogurt Maker    $70.00 
PMG, Inc Marianne Nga Nguyen 1 Vita C  shower    $60.00 
PMG, Inc Marianne Nga Nguyen 1 set Yogurt Mix   $140.00 
AC Nguyễn Phúc Bò 7 Món Hồng Ân    1 Gift Certificate Bò 7 món Hồng Ân    
AC Nguyễn Phúc Bò 7 Món Hồng Ân   1 Gift Certificate Bò 7 món Hồng Ân   
AC Nguyễn Phúc Bò 7 Món Hồng Ân   1 Gift Certificate Bò 7 món Hồng Ân   
Tiệm vải  AA Mini Fabrics  1 Sắp Vải May Áo Dài                          
Tiệm Bánh  Văn’s Bakery   (1) 1 Gift Certificate 25.00 Văn’s Bakery   
Tiệm Bánh  Văn’s Bakery   (2) 1 Gift Certificate 25.00 Văn’s Bakery   
Tiệm Bánh  Văn’s Bakery   (3) 1 Gift Certificate 25.00 Văn’s Bakery   
Tiệm Bánh  Văn’s Bakery   (4) 1 Gift Certificate 25.00 Văn’s Bakery   
Tiệm Bánh  Văn’s Bakery   (5) 1 Gift Certificate 25.00 Văn’s Bakery   
Chị Kim     
 

8 cái áo chemise đàn bà,  loại brand 
name, Crepe Taylor 

Home Entertainment 1 nồi cơm điện 10 cups       
DS Nguyên Pham    1 cái DVD player                    
Tiệm may Thanh Thúy    (1) 1 sắp áo dài                            
Tiệm may Thanh Thúy    (2) 1 sắp áo dài                           
Salon One Hair and Nails       (1) 1 Certificate         35.00 
Salon One Hair and Nails       (2) 1 Certificate         35.00 
1 Tiệm vàng trong PLT,  Nn danh 1 Sợi dây chuyền hột pearl      
Mỹ Trân Jewelry 1 Đồng Tiền CNm Thạch vàng 18 
Chị Diệu PhNm    (1) 1 Sợi dây chuyền hột pearl 
Chị Diệu PhNm    (2) 1 Sợi dây chuyền hột pearl 

 
 

Xin Chân Thành Cảm tạ Quý Cơ Quan Truyền Thông và Quý Ân Nhân  
Appreciation To the Supportive Agencies 

 
ROF xin chân thành cám ơn Ông Giám Đố́c và Toàn thể nhân viên Đài Truyền Hình Saigon 
TV. đã cho phát hình   Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation giúp vui văn nghệ tại 
nursing home Garden Park Care Center ngày 12-27-09 để giới thiệu ROF đến những ngừơi bạn 
trẽ trong cộng đồng với hy vọng  rằng những ngừơi bạn trẽ, thế hệ sau, sẽ nối tiếp việc làm từ 
thiện của Reaching Out Foundation trong tương lai.  
ROF xin chân thành cám ơn ông Nguyễn Văn Thảo và ca sĩ Mỹ Lan  Đài Truyền Hình VHN. 
Đã phổ biến truyền hình đêm gây quỹ ngày 13 Dec. 09, đã giúp ROF có đựơc thêm ủng hộ viên. 
 
Xin chân thành cám ơn tất cả quý em trong Ban Tổ Chức, đã hy sinh công, của, tài, sức  và 
làm việc rất sốt sắng và vui vẻ đã giúp cho những lần gây quỹ đựơc thành công mỹ mãn. 
 
ROF xin Đại Diện những ngừơi bất hạnh xin chân thành cám ơn tật cả quý ân nhân. 



 7

 
Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ Quỹ Cây Mùa Xuân 2010-Canh Dần 

Thank you for your generous donations in helping Flood victims  
 
AC Phạm Phú Nhớ-Kim Nguyên 300 
BS Liễu Rupp 250 
Anh Nguyễn Văn sáu 20 
Chị Mỹ Trang Jewelry 200 
AC Hồng Thiên Sơn 100 
DS Lan-Cerritos 50 
Cô Thảo và anh Vĩnh Tô San Diego 300 
Ông Nguyễn Văn Nghĩa 50 
BS Liễu Rupp/On behalf of Mark Hải 200 
Vivian/Andrew Yasutake 100 
Kim/ Long Nguyễn 100 
AC Long/Linh Bùi 500 
Anh Boi Lê WA state 100 
AC Đỗ Văn Học 100 
AC LS Trần Sơn Hà 250 
Chị Hoàng lan Jewelry New York 200 
 
Susan Sương Trần -  VA 100 
Bà Vũ Thị CNn 50 
Susan Sương Trần -  VA 110 
Nhạc sĩ Hoàng Thiện 200 
Gia đình Mai Xuân 50 
Pectel, Inc 100 
Chị Phấn 40 
Vợ chồng Hiệp Trinh 60 
  
 Elise 20 
Chị Nguyễn Đức Hiển Texas 100 
Paloma Institute Of Cosmetology 300 
Khôi Phạm                                                                     500 
Mike / Kathy Lee                                                           230 
 
 

REACHING OUT FOUNDATION 
A-Not-For-Profit Corporation 

P.O. Box  41848   Long Beach, CA. 90853 Tel.: (562) 439-4927   
http://reaching-out-foundation.org 

Dear Ladies and Gentlemen: 
   
This letter is arriving at time that most of us are in the 
preparation of welcoming the Lunar Year and spring seasons 
to come; with the hope that you are all well and enjoying the 
seasons. Season came and gone, but ROF’s works never 

Thư xin  5.00/1tháng- 
60.00/1năm 

 
Kính thưa quý ân nhân, 
 
Mùa xuân đã đến,  ROF bắt đầu 
mở sổ xin $5.00/$60.00 cho năm 
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done or gone; continue-on regardless of season. 
In the spirit of both Lunar New Year and spring seasons; 
ROF would like to introduce to you our ROF Web Site; the 
newest addition to the ROF Organization. Please visit the 
ROF’s web site at: http://reaching-out-foundation.org to 
learn about ROF’s Organization, Activities, Point of Interest, 
last not least; information to joint and become an Angel 
Donor; hopefully to meet you all in our web site.  We are 
grateful and appreciated for your energy and time in helping 
out with ROF activities.  In addition, we always need 
financial help to provide financial assistance to our 
beneficiaries in Vietnam.  You have been and familiar with 
ROF's mission, that every dollar raised goes directly to help 
the less fortunate.  We want to take this opportunity to invite 
you to become or renew as an Angel Donor to the ROF.  A 
contribution of $60.00 for the entire year qualifies as an 
Angel Donor.  You could make a single contribution of 
$60.00 or $5.00 per month for 12 months.  For less than a 
bowl of noodle soup, your monthly contribution provides 
financial assistance and hope to so many underprivileged 
people.  
   
Reaching Out Foundation is a Not-For-Profit Organization, 
its mission is “To reach out and offer financial and 
educational assistance to those who have the will, but not the 
means, to lead a meaningful, dignified and peaceful 
existence”.  As a qualified IRS 501 (c) (3) nonprofit 
organization, all contributions are fully tax deductible. 
 Please also note that if you have an Employer Matching 
Program, please send us the name of your Employer and we 
will help with the paper work to maximize your contributions 
and maximize the benefits. 
   
Please consider becoming an Angel Donor today.  Please 
make checks payable to ROF and mail  to:  
Reaching Out Foundation (ROF) 
PO Box 41848  Long Beach, CA  90853  
   
Thank you for your consideration and generosity. 
  Sincerely yours,  
 
ROF 

2010, xin quý ân nhân tiếp tục 
ủng hộ ROF để chúng ta cùng 
nhau giúp ngừơi bất hạnh.  
Chi phiếu xin gởi về địa chỉ :     
 Reaching Out Foundation 
(R.O.F) 
 P.O Box 41848      
Long Beach, CA. 90853 
 
Hội từ thiện Reaching Out 
Foundation đã đựơc Bộ Tài 
Chánh Liên Bang và Tiểu Bang 
California công nhận là hội từ 
thiện bất vụ lợi theo qui chế bất 
vụ lợi IRS 501 (c). (3), tiền tặng 
(donations) cho Hội Từ Thiện 
Reaching Out Foundation đựơc 
miễn trừ thuế theo luật định.  
 
Sự ủng hộ đóng góp của quý ân 
nhân không những đem lại niềm 
vui cho người bất hạnh mà còn 
nói lên sự khuyến khích tinh thần 
mạnh mẽ cho ROF. 
  
Chúng tôi xin chân thành cám ơn 
quý ân nhân và thân chúc quý ân 
nhân một năm mới 2010 Canh 
Dần đựơc Vui Tươi Hạnh Phúc, 
Sức Khỏe Dồi Dào,  Mọi Điều 
An Lành, An Khang  và Thịnh 
Vượng. 
 
Trân trọng cám ơn quý ân nhân. 
 
 
Kính, 
 
ROF 
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Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ KH 5/60 và 3 lần gây quỹ trong năm 2009 
Danh sách nầy là tiếp theo danh sách quý ân nhân đăng trên Bản Tin số 17 

James N. Do 100  Andrew/Vivian Vu Yasutake 100 
Ms Anh Nguyen (Chi Hien Houston) 100  Kim Oakley 100 
Khanh Pham 200  Long & Linh Bui 100 
Hung/Van Dang Nguyen 100  Southland Mortgage Group 100 
Thai Thu Hap 100  Mike/Kathy Lee 500 
Oh Me Ly Euro-Asia Cuisines 3000  Lieu Rupp 200 
Forever Beauty 200  Nghia t Nguyen 50 
Lan Phan 250  Ha son Tran 250 
Trung Kim Pan 100  Tran Nhung C/O Hoang Lan NY 200 
Phan Diep Thanh 40  Kang's Mongolian Grill C/O Boi M. Le 100 
Thy Linh 200  Chau Ngoc Phan (Joanne) 100 
Hoang Trong Thuy 150  Stanley Hung Ha 100 
Long & Linh Bui 100  Mai Quynh Nguyen 50 
Hoang C. Dang 60  Hoc/ Luu Van Do 100 
An Ngoc Nguyen/Mai Ngoc Le 100  Asia Entertaiment, Inc 1000 
Le Huu Doan/Doan Huu Le 100  Khoi Pham 500 
Lan Tran (DS Lan BS Minh) 120  Susan Suoing L. Tran 100 
Raymond Paul Sakover 250  Can Thi Vu 50 
NP Trucking 1000  Lisa Tran 60 
Vu Thi Van Ha 60  Solutions Titan Inc 100 
My Trang Jewelry Sales and Repair 200  Pectel, Inc 100 
Hong Thien Son 100  NP Trucking 300 
Lan Tran (DS Lan BS Minh) 120  Mai Xuan 50 
Linh Lam 500  Paloma Institute Of Cosmetology 300 
Bi Van Nguyen 60  Long & Linh Bui 100 
Long & Linh Bui 100  Fabiano C. Sansao 350 
Lynn Dang 60  Thao Tran - Vinh To 300 
Therese Hoang 100  Hồ Diển 50 
 
Dear Supporters, 
 
Thank you for your support that helped Reaching Out Foundation provide financial support to hundreds 
of the disabled and the ailing elderly in the past 18 years. 
This year, 2010, there is no difference with every penny we deliver, we bring hope and change life. 
May each day of 2010 will bring peace and calm into your life. 
 
Sincerely,    
 
 
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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Một phút suy tư : chữ TÂM   

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, 

nên người ta mới gọi là tâm điểm . 

Tâm của con người càng quan trọng hơn vì 

nó nói lên nhân cách của một con người:  
 

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo 

điên . 

- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an . 

- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù . 

- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui . 

- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá … 

Cho nên, ta không những đem tâm can mình 

đặt ngay trên ngực để yêu thương , mà còn : 
 

- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác . 

- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha 

nhân . 

- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với 

người cùng khổ ... 
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất 
hạnh . 

- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý 

của người khác . 

- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia 

sẻ trách nhiệm với anh em chị em . 

Thân xác không tim thì thân xác chết !  
 Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reaching Out Foundation 
PO Box 41848 
Long Beach, CA. 90814 
 
 To/Kính Gửi:  ......................................................................................... 
 
 
  ................................................................................................................ 
 
 
  ................................................................................................................ 


