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Anh Chị kính mến 

Chúng em đã nhận hai khoản tiền của Hội và Anh chị gởi về ( 2.500USD) nhóm và chúng em đã 

làm theo ý của Anh Chị. 1.500 USD chúng em và nhóm đã tổ chức tặng cho 12 gia đình hết sức 

đặc biệt, vừa hết sức khó khăn lại bệnh tật rất nặng đa số là không có ai nương tựa 

1.      Ông Nguyễn Văn Thế địa chỉ 10 kiệt 40 đường Hoàng Thi Loan bị ung thư giai đoạn 3, con 

gái 4 tuổi bị bại não, nhà cửa rách nát ( 500.000 đ) 

2.      Anh Đặng Văn Lô, vợ Tống Thị Thanh cả hai đều ung thư nặng , gia đình đơn chiếc rất khó 

khăn. Địa chỉ tổ 11 Hương Hồ TT Huế  (700.000 đ) 

3.      Trần Thiện Truyền, ung thư nặng không có tiền thuốc than và ăn uống. Địa chỉ Tổ 9 Hương 

Hồ TT Huế ( 700.000 đ) 

4.      Nguyễn Cường 237 Nguyễn Sinh Cung Huế ( chết không hòm ) ( 500.000 đ) 

5.      Nguyễn Đon,mù mắt và liệt cả hai chân, con gái Nguyễn Thị Mùi ung thư nặng, gia đình 

không ai nương tựa. Thôn Thành Trung, Xóm 9 Quảng Thành Quảng Diền TT Huế  (500.000 đ) 

6.      Hai cháu yến Nhi ( 2 tuổi ) ung thư máu và Văn Quý ( 4 tuổi ) ung thư máu  gia đình khó 

khăn Tổ 17 Phường Phú Bài , TT Huế  (500.000 đ) 

7.      Nguyễn Thị Nguyệt có Anh :63 tuổi bị liệt cả người , Em  56 tuổi tai biến mạch máu não, mê 

năm một chổ, Mẹ 94 tuổi gia đình rất nghèo .Địa chỉ : Phổ Lai, Quảng Vinh, Quảng Điền TT 

Huế ( 500.000 đ ) 

8.      Chị Nguyễn Thị Phú ( Hải Lăng, Quảng Trị )suy thận rất nặng, chồng đã bán hết nhà cửa để 

chữa chạy nhưng không lành. Bệnh viện đòi hai trăm triệu thay thận. Không có tiền nên phải lên 

mạng xin quý nhà hảo tâm giúp đỡ, tạm thời chuyển dịch hàng ngày để tạm sống ( 500.000 đ) 

9.      Ông Thân Trọng Hiền ( Lao xương+ung thư gan giai đạn 3, con gái vừa mù vừa bị thần kinh, 

vợ bỏ đi, nhà không ai nương tựa. Địa chỉ 191 Xuân 68 Huế  ( 500.000đ) 

10.  Đỗ Thị Ái Lan, chồng chất ung thư không hòm, gia đình rất nghèo , nhóm đến thăm chậm 

nên xóm đã đi quyên đủ tiền mua quan tài. Nhóm tăng 200.000 đ ( phúng điếu ) 4/407 Chi Lăng 

Huế 

11.  Nguyễn Thị Thu Quyên ( Thôn Tiên Nộn, Phú Mậu, Phú Vang )Chồng ( ung thư) mới chết, 

vợ thất nghiệp, hai con đều bị bệnh đao  ( 300.000 đ ) 
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12.  Bà Tôn Nữ Thị Cầm , Địa chỉ 9 Chùa Ông Huế ở trước mặt nhà em, nhà quá nghèo chết 

không hòm,gia tài chỉ có vỏn vẹn 1 triệu năm trăm ngàn đồng. Phường cho  1 triệu, thầy trù trì 

chùa Diệu Đế cho 500.000 đ, hòm rẻ nhất phải đến 4 triệu chúng em phải xuất 1 triệu để gia đình 

đủ tiền mua hòm. Sau đó đồn đãi ra , nhà hảo tâm các nơi họ đến người cho năm mươi ngàn hoặc 

100.000 đ nên cũng đủ trang trải chôn cất ( 1.000.000 đ ) 

Đã chi 6 triệu đồng. Số tiền còn lại nhóm và chúng em tiếp tục đi giúp đỡ mọi người, phải là 

những trường hợp hết sức đặt biệt, các nơi họ báo về nhóm và chúng em sẽ đích thận đến tận nơi 

xem xét rồi mới tùy từng hoàn cảnh để giúp đỡ 

Thưa Anh Chị, con 1000 USD anh chị gởi về đợt 2 ( tặng các cháu mồ côi bất hạnh, chúng em 

dư định tổ chức đi như sau: 

1.      Tặng 50 cháu bệnh nan y các loại ung thư và sida mỗi cháu 150.000 đ( gồm sữa, 

bánh kẹo và 100.000 đ để gia đình sắm áo ấm mới cho các cháu ) 

2.      Tặng 40 cháu tàn tật + chất độc màu da cam ở Thủ Lễ mỗi cháu 150.000 đ ( gồm 

sữa, bánh kẹo và 100.000 đ để gia đình sắm áo ấm mới cho các cháu 

3.      Tặng 15 cháu mồ côi cha mẹ ở nhiều nơi mỗi cháu 150.000 đ ( gồm tiền ăn và áo 

ấm ) 

4.      Cho 200 cháu mồ côi ( trại Đức Sơn ) ăn tất niên buổi trưa ( 3 triệu 5 trăm đồng ), 

áo quần nơi đây có mấy người bạn trong nhóm tặng 

5.      Tặng 50 cháu mồ côi ở Vinh Vệ ( chỗ Anh chị em mình có đến thăm, lần Anh 

Chị và cháu khôi về thăm Huế đấy ) 1.500.000 đ. Trại này Anh Song nhân dịp tết có 

cho thêm 1.000.000 đ 

6.      80 cháu mù đã có chị Vinh trong nhóm gởi 3.000.000 đ cho các cháu liên hoan 

trưa và bánh kẹo 

Nếu Hội và Anh chị cần thay đổi điều gì thì mail gấp cho chúng em để chúng em điều 

chỉnh lại để tặng quà các cháu cho kịp trong dịp tết 

Nhân mùa xuân mới, Nhóm và Chúng em kính chúc Quý hội, anh chị và quý quyến 

một năm mới có nhiều sức  khỏe, hạnh phúc và an lạc để tiếp tục trợ duyên cho chúng 

em và cùng chúng em hoàn thành viên mãn tâm nguyện và Thiện nguyện 

                                                                        Kính thư 
                                                    Chúng em Bữu Tú – Lê Thị Hằng Nga 

TB : Thưa Anh chị, các cháu có nhiều kích cỡ mình mua các cháu mặc không vừa 

nên chỉ cho tiền để các cháu tự mua. 
 


