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From Buu Tu  
To Khai D. Pham  
 
Anh chị kính mến 
        Mừng Xuân mới chúng em kính chúc Anh chị và các cháu sứac khoẻ , hạnh phúc và an lạc. 
Số tiền 1000 USD ( đợt 2) anh chị gởi về để giúp cho các cháu mồ côi và bất hạnh trong dịp tết 
Quý tỵ. Nhóm và chúng em đã tổ chức tặng quà cho các nơi sau:  
 

Tặng bữa ăn chiều cho 50 cháu mồ côi ở trại mồ côi Vinh Vệ số tiền 1.500.000 đ 
Tặng 40 cháu ở Thủ Lễ ( chất độc màu da cam - tàn tật) mỗi cháu một lốc sữa, hộp bánh, kẹo và 
bì thư 100.000 đ để mua áo quần mặc tết  ) với số tiền là 6.200.000 đ 
Tặng bữa cơm trưa cho 175 cháu mồ côi ở trại mồ côi Đức Sơn số tiền là 4.200.000 đ 
Tặng 50 cháu bệnh nan y ( Khoa Nhi bệnh Viện Huế )số tiền 7.600.000 đ ( gồm một lốc sữa, hộp 
bánh, kẹo và bì thư 100.000 đ để mua áo quần mặc tết ) 
Tặng 15 cháu mồ côi cha mẹ nhiều nơi số tiền là 2.250.000 đ ( gồm một lốc sữa, hộp bánh, kẹo 
và bì thư 100.000 đ để mua áo quần mặc tết ) 
 

         Thưa Anh chị, vì trong dịp gần Tết giá cả tăng vọt bất thườngnhất là thịt cá, các trại mồ côi 
thì lại không ăn chay nên chúng em xin anh chị trích thêm 1.000.000 đ ở khoản 1 để tăng thêm 
cho đủ 
         Nhờ Đức lành của Hội và của Anh chị nên việc tặng quà đến đâu cũng tạo niềm vui như 
ngày hội.Khoa nhi ngày thường khó vào lắm nhưng nay y bác sĩ hoan hỷ cùng đi theo với nhóm 
và cho nhóm chụp hình thoải mái. Thầy Hòa Thuận và Bà sui gia Anh Phùng cũng tháp tùng 
theo, hai vị đã tặng thêm cho Vinh Vệ 1.500.000 đ, bệnh viện thêm 50 cháu mỗi cháu thêm 
100.000 đ, Thủ Lễ tặng thêm cho mỗi cháu 70.000 đ và trại Đức Sơn 2.000.000 đ 
         Nhờ Anh chị, chúng em và nhóm có được nhiều niềm vui và rất hạnh phúc. Cho chúng em 
gởi lời thăm Cháu Khôi 
         Kính lạy ơn Phật gia hộ cho toàn Hội và gia đình Anh chị có thật nhiều sức khỏa, hạnh phúc 
và an lạc. 
 
         Kính thương 
          Chúng em 
Bữu Tú- Hằng Nga 
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