
Ngày 8-24-11 

Kính thưa quý ân nhân, 

Năm nay 2011, sau 19 năm, từ năm bắt đầu 1992, qua sự giúp đỡ đầu tiên của 5 ngừơi bạn 
hiền là Anh Phạm Văn Quý, Anh Ngô Đức Tiến, Nha sĩ  Nguyễn Hữu Hạnh, Anh Nguyễn Hữu 
Đằng, và Em Hoàng Xuân Phứơc mà ý nghĩ giúp ngừơi NGẶT của tôi đựơc bắt đầu một cách 
phấn khởi và từng bứơc một, từng bứơc một, chầm chậm theo thời gian đến hôm nay năm thứ 
19.  

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 19, Buổi Gây Quỹ của ROF ngày 8-6-11 là buổi gây quỹ với chủ đề 
CÁM ƠN. Tôi có mời 5 ngừơi bạn xa xưa đó đến để cùng chung vui với thành quã của ROF mà 
chính quý anh là những ngừơi ủng hộ và yễm trợ. 

Trong 5 ngừơi bạn quý xa xưa ấy, thì nay  ba ngừơi, anh Quý, anh Tiến, và anh Đằng đã vĩnh 
viễn ra đi.  Một  ngừơi , anh nha sĩ Hạnh, cách nay 10 năm đã quyết định gửi số ngày còn lại 
nơi nhà chùa, bây giờ là Thầy Tuệ Như với mừơi tuổi hạ, rất cảm động là thầy Tuệ Như đã chịu 
khó lặng lội trong đêm tối đến ủng hộ ROF, một cử chi rất đẹp mà tôi kính phục không bao giờ 
quên. Thầy Tuệ Như là một ngừơi bạn, một ngừơi anh, một ngừơi thầy rất kính quý của tôi, 
ngừơi như thầy  rất hiếm quý. Xin cám ơn thầy Tuệ Như. Còn một ngừơi trẻ nhứt trong năm 
ngừơi là Hoàng Xuân Phứơc, đang du lịch nứơc ngoài không đến đựơc. 

Nhân dịp nầy ROF cũng xin cám ơn tất cả quý ân nhân đã ròng rã giúp đỡ tinh thần và vật chất 
bảo trợ tất cả mọi chi phí linh tinh để tiết kiệm tối đa cho ngân quỹ ROF để ROF tiến bứơc một 
cách vững chắc. ROF cũng xin cám ơn quý em Bảo Châu Trần, Kim Nguyên Phạm, Hoài Trang 
Phạm, Linh Nga Huỳnh, Thanh Nga Phan trong Ban Chấp Hành, năm nào cũng thay phiên bảo 
trợ tật cả các chi phí cho buổi gây quỹ.  

Không bao giờ ROF quên sự hy sinh của Thanh Nga Phan và Bảo Châu Trần đã chịu khó đem 
những Bản Tin của ROF vào sở làm của mình vào ngày thứ bảy cuối tuần  “lén” in giùm ROF 
hằng ngàn, ngàn trang (1 bản tin 10 trang, nhơn cho 500 bản = 5,000 trang cho mỗi Bản Tin) 
Tiết kiệm đựơc cho quỹ ROF hằng ngàn dollars. 

Ban nhạc Thanh Mỹ-ROF, tới nay đang trong năm thư mừơi một, đem niềm vui đến cho những 
ngừơi cần niềm vui, chúng tôi xin cám ơn anh chị Minh Đức -Tịnh Phương, cám ơn lòng can 
đảm và lòng thương mến của anh chị đến với chúng tôi. Mặc dầu mới gặp chúng tôi lần đầu, 
mà can đảm cầm cho Ban nhạc Thanh Mỹ-ROF chúng tôi 900.00 để chúng ta sắm những nhạc 
cụ cần thiết cho Ban Nhạc, không sợ chúng tôi gian lận, không sợ chúng tôi bỏ cuộc, thành thật 
cám ơn lòng can đảm vị tha của anh chị Minh Đức Tịnh Phương cùng với 3 tiểu thơ Loan, 
Linh, Luyến. 

Chúng tôi ứơc mong quý vị nhín chút thời giờ bận rộn của quý vị tản mạn vào website của ROF 
để thấy nhiều việc làm của ROF.  

Với cái tên ROF “Reaching Out Foundation” cũng đã đủ tự giải nghĩa rõ ràng (self-explanatory) 
tư thế của ROF, nghĩa là: 



Chúng tôi đưa tay ra “reach out” đến quý ân nhân, những ngừơi từ tâm, để xin tiền.  

Có tiền rồi, chúng tôi lại đưa tay ra “reach out” tận đến ngừơi cùng ngặt, để giúp đở họ. 

Nhờ sự ủng hộ của quý vị, mà chúng tôi tạo đựơc một số tiền trong đêm gây quỹ ngày 8-6-11 
với chủ đề CÁM ƠN là: 

Tiền bán vé thừơng và bảo trợ: $24,760.00 
Tiền Mạnh Thừơng Quân ủng hộ:  $18242.00 
Ân  nhân Thỉnh Tựơng Phật:  $    400.00 
Tiền đấu giá cái đồng hồ:  $2,400.00 
Tiền bán vé số:   $4,487.00                                                                                                    

Tổng cộng:    $50,289.00 
Trừ chi phí nhà hàng (680x20): $13,600.00 
Còn lại  (net):    $36,689.00 
 
Xin Trân trọng thông báo và cám ơn quý ân nhân. 

Kính Chúc quý ân nhân mọi có rất nhiều Sức Khỏe, mọi điều An Lành, Yên Vui và Hạnh Phúc. 

Kính chào quý ân nhân  

ROF 


