
Chuyến đi Việt Nam đầy ý nghĩa của Reaching Out Foundation (ROF) 
trong  tháng 7  năm 2010  

ROF là Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi đựơc Chánh quyền Liên Bang và Tiểu Bang công 

nhận theo quy chế IRS 501 ( C) (3), và đựơc công nhận là Public Support Organization. 

Số tiền đóng góp của quý ân nhân ROF đã giúp mọi nơi trên bình diện thế giới, từ 

chương trình vá môi (xin xem báo cáo trên website nầy) cho nhiều quốc gia, kể cả Việt 

Nam qua 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 và  v....v..... vì nặng tình đồng hương mà ROF dành một phần lơn giúp ngừơi 

ngặt tại Việt Nam.  

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. 

Có những nơi các em còn quá nhỏ, mặc dầu thiếu thốn mọi bề nhưng nhờ sống chung 

với nhau, xấp xỉ hạng  tuổi, cùng chơi với nhau, đựơc sự nuông chìu thương mến của 

những ngừơi giàu lòng nhân ái, “quý chị lớn” (ni chúng) có tâm đạo từ bi châm sóc.  

Các  em chưa đến tuổi biết suy nghĩ cho cuộc đời, chưa biết mình không cha không 

mẹ, chưa biết mình là trẽ mồ côi, chưa lộ vẽ trầm tư đau buồn mà chỉ hồn nhiên vui 

chơi trong hoàn cảnh hiện tại. 

Chúng tôi hỏi mấy em muốn gì, tất cả đều đồng thanh xin trái banh đá, mấy em gái thì 

xin búp bế, mặt mày các em rất hớn hở khi chúng tôi hỏi. Có mấy em lớn hơn muốn xin 

trái banh bóng chuyền, thấy cái ứơc mơ quá nhỏ như vậy mà mấy em cũng không có,  

ROF vui lòng thỏa mãn lời xin của các em. ROF thấy rất ấm lòng khi thấy nét mặt tươi 

vui và mừng nhảy tung tăng của các em mồ côi ấy.  

Ngòai ra biết bao nhiêu hoàn cảnh đau khổ tại các bịnh viện, không có đủ từ ngữ để 

diển tả hết, chỉ xin quý ân nhân cảm nhận qua những hình ảnh  tiêu biểu, từ những bịnh 

nhân tuyệt vọng, âm thầm chịu đựng, phó mặc cho định mệnh trong những bệnh viện, 

đến những ngừơi già, ngừơi khuyết tật  trẽ, nhỏ, bé, lớn lê thê những chuổi ngày còn 

lại. Có một em nhỏ 8 tuổi bị ung thư thời kỳ nặng, nói rằng em chỉ xin đựơc chết sớm 

để nhẹ gánh cho cha mẹ. 

ROF rất vui là có đựơc sự giúp đở của quý ân nhân nên có phương tiện để giải quyết 

tại chỗ đựơc gần 50 ca (cases), nghĩa là đã giúp đựơc cho khỏang 50 ngừơi/gia đình 

giải quyết đựơc  khỏi cái khổ tâm, cái ngặt của họ.  

Cám ơn tất cả quý ân nhân. 

ROF 



11 nơi mà ROF đã đến thăm viếng 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 có 
cùng một chí hứơng giúp người ngặt nghèo, 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 và quý ân nhân đã giúp đở 
Reaching Out Foundation trong suốt thời gian sinh họat từ thiện  tại Việt Nam.  


