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Kính thưa quý ân nhân, quý anh chị em, 

Rất nhiều ngừơi  bị lâm vào tình trạng bế tắt, mỗi ngừơi đều có một hoàn 
cảnh buồn khác nhau, ngừơi thì bị tai nạn, ngừơi thì khuyết tật, khiếm thị, 
khiếm thính, khiếm âm, ngừơi già sống trong hoàn cảnh cô đơn, buồn tủi. 
Quá nhiều trẻ em lâm vào hoàn cảnh mồ côi với nhiều lý do khác nhau, có 
em mồ côi vì cha mẹ bị mất sớm, hoặc cha mẹ quá nghèo không nuôi nổi 
nên đành phải bỏ con mình trứơc cửa chùa với hy vọng nó đựơc nuôi 
nấng lớn khôn trong lòng nhân đạo của mọi ngừơi. 

 

Để góp  một bàn tay giúp đỡ những người bất hạnh kém may mắn từ tinh 
thần đến vật chất, Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation 
(ROF), đựơc Chánh quyền Liên Bang và Tiểu Bang công nhận theo quy 
chế IRS 501 ( C) (3), có nghĩa là tiền tặng (donation) cho ROF đựơc miễn 
trừ thuế theo luật định và ROF cũng đựơc công nhận là Public Support 
Organization (công chúng ủng hộ). ROF đã phụ giúp từ thiện mọi nơi trên 
bình diện thế giới trong phạm vi khả năng của ROF.  

ROF tham gia góp phần xoa dịu ngừơi bất hạnh, từ chương trình Vá Môi 
cho những em trên nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, do Hội Từ 
Thiện Bất Vụ Lợi  SmileTrain thực hiện. Đến  Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ 
(American Red Cross). Đến Hội Khuyết Tật Special Olympic. Đến Los 
Angeles Mission in California, USA, như quý vị đã thấy những lá thư cám 
ơn ROF của những cơ quan ấy trên website của ROF. Vì nặng tình đồng 
hương, đồng bào mà ROF dành phần rất lớn giúp ngừơi ngặt tại Việt Nam. 

Trong tháng  bảy năm 2010 vừa qua, ROF viếng thăm đựơc 11 nơi, từ 
Thừa Thiên, Huế vô Saigon xuống đến các tĩnh thuộc đồng bằng sông cữu 
long, Tiền giang. 



Trong cuộc thăm viếng nầy, Reaching Out Foundation đã liên lạc và tiếp 
xúc với quý Soeurs, quý Ni cô để mua học cụ  dạy nghề cho các trẻ em mồ 
côi và khuyết tật để sau nầy các em có đựơc cái nghề để nuôi thân.  

ROF đã  phụ với quý Sư cô và quý Dì phứơc  giúp giải quyết tại chỗ  nhiều  
trừơng họp khó khăn của từng người và từng nơi. 

Giúp những bịnh nhân thiếu điều kiện tài chánh trong các bịnh viện Chợ 
Rẩy, Trung Tâm Chẩn Thương, và bịnh viện Nhi Đồng, để họ đựơc lên ca 
mỗ và đựơc sớm xuất viện.  

Giúp tài chánh cho những ngừơi già yếu bịnh hoạn không đủ sức khỏe để 
họ đựơc lên ca giải phẫu, nếu không họ sẽ bị hoản lại  một thời gian thật 
dài, nhiều khi không còn dịp may nửa. 

ROF nghiên cứu từng trừơng họp tặng thêm  vật dụng cần thiết để tái lập 
cuộc sống  cho những bịnh nhân vừa xuất viện.  

Ngoài ra tại Mỹ, hằng tuần, ban nhạc tình nguyện ROF, với sự tình nguyện 
của quý anh chị em có khả năng văn nghệ, gửi tiếng hát lời ca của mình để 
đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui.  

Tính từ năm 2000 đến ngày hôm nay, ban nhạc tình nguyện ROF đã thực 
hiện đựơc  252 lần giúp vui văn nghệ cho các nursing home tại Orange 
County.   

 

Kính thưa quý ân nhân, 

ROF cảm nhận đựơc lòng vui sứơng của những ngừơi ngặt khi họ đựơc 
ROF giúp đở, những nụ cừơi hạnh phúc, những lời cám ơn nồng nàn đầy 
nứơc mắt, với cái bắt tay trang trọng đầy lòng xúc động của gia đình họ,  vì 
họ không ngờ, có ngày họ có đựơc  cái may mắn là ROF tìm đến họ, giúp 
họ trong những ngày bi đát của cuộc đời.  

Những lời chân tình ấy ghi sâu vào lòng ROF, sự hạnh phúc  của họ là 
động lực thúc đẩy ROF vựơt qua mọi khó khăn để tiếp tục việc làm đầy ý 



nghĩa. Lòng rộng lựơng của quý ân nhân là niềm tin của những ngừơi ngặt 
nói chung, và của ROF nói riêng. 

ROF xin cám ơn quý ân nhân đã tin tửơng ủng hộ ROF trong việc làm cứu 
giúp ngừơi ngặt bất hạnh tại quê nhà trong gần hai thập niên qua. Chúng 
ta hãy cùng nhau mỗi ngừơi một bàn tay, đem đến cho ngừơi bất hạnh một 
tia sáng hy vọng trong cuộc sống mù mờ, chưa có lối thóat của họ. 

Chúng ta, Đại-Gia-Đình-ROF đã đem lại đựơc những tia sáng hy vọng cho 
một số ngừơi bất hạnh. Chỉ trong chuyến đi vừa qua, tại 11 nơi,  ROF đã 
giải quyết đựơc 46 trừơng họp ngặt.   

Thành thật cám ơn quý ân nhân, quý anh chị em và trân trọng kính chào. 

ROF 
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ROF đã đến thăm 11 nơi trong chuyến đi tháng 7 năm 2010 
   

1. Nhóm Từ Thiện Bác Siêu 
Ông Bữu Tú, Coordinator 
Thua Thien, Hue 
 

2. Bệnh Viện Nhi Đồng II 
 

3. Bịnh Viện Chấn Thương  Chỉnh Hình 
 



4. Bệnh Viện Chợ Rẩy 
 

5. Trại Già  Ba Thôn 
400 ngừơi, già và khuyết tật 

6. Chùa Phật Minh  
Tỉnh Ben Tre, Tiền Giang 
65 trẻ mồ côi 

7. Trừơng nuôi trẻ Câm và Điếc  
Sr Therese Dương Thị Hiền 
Dòng Nhân Ái Phao Lồ 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 
80 trẻ em 

8. Nhóm Gìà Bịnh tật, nghèo và cô đơn 
Xã Gocong, Tiền Giang 
20 ngừơi già, phần đông là khiếm thị 

9. Chùa Từ Ân  
Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
86 trẻ Mồ Côi 

10. Tu Viện Thanh Long 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
25 tiểu sinh 

11. Trừơng Bừng Sáng 
Visionary Handicapped Children 
45 trẻ khiếm thị 

 
Thành thật cám ơn tất cả quý anh chị em của Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Thừa 
Thiên, Huế. Nhóm Hứơng Thiện có cùng một chí hứơng giúp người ngặt nghèo như 
ROF, đã đến họp tác với ROF, mặc dầu chỉ một thời gian rất ngắng nhưng đã đạt đựơc 
rất nhiều kết quả tốt đẹp. 

Thành thật cám ơn Ni Cô Tuệ Dung, quý ni chúng, Soeur Therese Dương Thị Hiền và 
quý Soeurs thuộc dòng thánh Phao lồ Mỹ Tho cùng quý ân nhân đã giúp đở Reaching 
Out Foundation trong suốt thời gian sinh họat từ thiện  tại Việt Nam.  

 


