
Ngày 24 tháng 2 năm 2015 nhằm ngày 29 tháng chạp. 
 
Thân gửi ca sĩ Lilian, 
Hôm nay anh nhận đựơc báo cáo tiếp theo báo cáo kỳ trứơc mà anh đã 
chuyển đến cho Lilian.  
Báo cáo nầy là báo cáo cuối cùng của sự đóng góp của quý ca sĩ hảo tâm 
nhiều lòng nhân đạo.  
Mời quý anh chị em xem để biết sự đóng góp của quý anh chị em ca si7 
đựơc xử dụng một cách cẩn thận và đúng chỗ. 
 
Xin nhắc lại việc làm của Reaching Out Foundation (ROF) là giúp giải 
quyết những trừơng hợp ngặt nghèo túng quẩn không lối thoát, những 
trừơng hợp đó là những ngừơi lao công nghèo mà lở không may bị tai nạn 
trong khi làm việc hoặc bị bệnh nặng thình lình, phải bị đưa vào bệnh viện 
điều trị, thì gia đình đó bị lâm vào tình trạng suy sụp. Gia đình không có 
tiền lương, không có tiền vô mà còn phải chi phí hai nơi, nhà và bệnh viện, 
họ bị kẹt vào tình trạng túng quẩn. ROF vào nhà thương để giúp những 
trừơng hợp đó ngoài sự giúp đở cho các em khuyết tật, ngừơi già neo đơn 
và mồ côi. 
Mời quý anh chị em xem báo cáo của Sư Cô Tuệ Dung dứơi đây. 

ROF 
 

Kính mời Lilian và 4 ân nhân xem 2 lá thư của Sư Cô Tuệ Dung, 
 
Đây là lá thư thứ nhứt   
 

ngày 5/2/15  (ngày 5 tháng 2 năm 2015) 
Anh chị Khải kính, 
 

Tuệ Dung đã nhận được 1500 USD của ca sĩ Lilian, MC Trần quốc Bảo, ca 
sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ca sĩ Jimmy Joseph và ca sĩ Kim Phượng đóng góp 
tặng quà Tết cho những người bệnh nặng phải ở lại các bệnh viện trong 
năm mới, người khuyết tật, các cụ già trên 80 tuổi. Chân thành tán thán 
công đức quý vị đã nghĩ đến những người nghèo khó. Kính chúc quý vị 
một mùa xuân mới đầy an lạc. 
Tuệ Dung 
 
Đây là lá thư thứ hai sư cô gửi báo cáo 
Ngày 16/2/15 (ngày 16 tháng 2 năm 2015) 
 



Anh chị Khải, ca sĩ Lilian, MC Trần quốc Bảo, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ca 
sĩ Jimmy Joseph và ca sĩ Kim Phượng kính, 
 
Nhờ sự ủng hộ của quý vị vả các đạo hữu gần xa, Tuệ Dung đã thực hiện 
được những chuyến ủy lạo giúp những người khuyết tật ở Thủ Thừa, 
những người bệnh nặng ở các bệnh viện Chợ Rẫy và Chỉnh Hình, các cụ 
già trên 80 tuổi ở Hóc Môn, các trẻ nghèo đến sinh hoạt tại tịnh thất Diệu 
Không có chút quà đón Tết. Chân thành cảm niệm công đức quý vị rất 
nhiều. Trước thềm năm mới, kính chúc quý vị một năm tràn trề may mắn 
và an vui. 
 
Tuệ Dung 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ 
ROF xin mời quý ACE xem hình ảnh trong lúc Sư Cô cứu xét và giải quyết 
từng trừơng hợp một. Nghèo khổ thì nhiều lắm, chúng ta không có tiền 
nhiều cho nên phải xem coi trừơng hợp nào thật là nghèo và đáng giúp. 
Anh xin gửi theo đây vài tấm hình tựơng trưng để quý anh chị em biết 
ngừơi nhận là ai cũng như ngừơi Đại Diện ROF là ai và cách làm việc của 
ROF như thế nào. 
Trân trọng. 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
Thân gửi ca sĩ Lilian quý anh chị em ca sĩ từ tâm, 
 
Kỳ rồi ROF đã báo cáo đợt một, hôm nay lại nhận tiếp báo cáo nầy.  
ROF xin gửi tiếp đến quý anh chị em để từơng trinh việc làm của ROF.  
 
ROF đã làm tròn trách nhiệm của một ngừơi đựơc quý anh chị em ca sĩ từ 
tâm tin tửơng giao phó.  
ROF và ngừơi nhận lãnh (beneficiaries) bên Việt Nam xin cám ơn lòng từ 
tâm  của qúy anh chị em ca sĩ rất nhiều. 
 
Thân mến, 
 

ROF 
 


