
Báo Cáo Tài Chánh và chia sẻ vài kinh nghiệm trong chuyến đi Từ Thiện tại 
Việt Nam trong tháng May-2015 

Kính thưa quý ân nhân,  

Trong tháng 5, 2015 chúng tôi Phạm Đăng Khải và Thanh Mỹ đã đại diện quý ân nhân thực hiện 

một chuyến đi Từ thiện tại Việt Nam, đã thăm viếng 11 nơi từ Saigon ra Huế tới Đànẳng. Xin 

viết và chia sẻ  với quý ân nhân những gì mắt thấy tai nghe tận nơi, tận chỗ của suốt cuộc hành 

trình 16 ngày.  

Hình ảnh tại 11 nơi nầy chúng tôi đã gửi ra trứơc để quý ân nhân có một khái niệm hoàn cảnh 

của từng ngừơi, từng nơi, từng trừơng hợp với mục đích là để quý ân nhân biết cách làm việc 

của ROF tại hiện trừơng cũng như để quý ân nhân thấy ngừơi ngặt, ngừơi khuyết tật, ngừơi 

nghèo khổ và ngừơi cực kỳ khổ. Và cũng để quý ân nhân có đựơc sự yên lành trong tâm hồn là 

đã giúp một bàn tay trong việc làm đầy ý nghĩa giúp ngừơi bất hạnh. 

Số 
nơi 

 
  Nơi thăm viếng 

Số tiền tặng in  
   $US dollars 

Số tiền tặng in 
$VN Đồng   

1 Cơ sở và Nuôi Dửỡng Và Hứơng Nghiệp Trẻ 
Khiếm Thị (mù)  BỪNG SÁNG  31 em nam và 36 
em Nữ 
Do Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức 
Phụ trách cai quản. 
Cơ sở rất khang trang sạch sẻ, có đầy đủ học cụ 
để dạy quý em mù đọc chữ . 
Cùng với sự phụ giúp của 4 Soeurs. 

 
$US 500.00 
 
ROF sẽ tiếp tục 
giúp quý Srs. 

 
 
 
$VN 10.500.000.00 

2 Bệnh Viện Chợ Rẩy 
Chúng tôi yêu cầu đựơc tiếp xúc với những 
bệnh nhân trong hoàn cảnh thật khó khăn, 
nghĩa là bệnh quá nặng, nằm bệnh viện đã lâu, 
hết chỗ vai nợ, hoặc đã bán nhà cửa để trả tiền 
nhà thương. 
Mặc dầu họ có mua bảo hiểm nhưng vì bị quá 
nhiều giới hạn đành buông xui. 
Chúng tôi đã giải quyết 15 trừơng hợp, mỗi 
trừơng hợp 3 triệu. Ngang với $US150.00 . 

 
$US 150 x 15 = 
$2,250.00 

 
 
$VN 49.050.000.00 

3 Trung Tâm Chỉnh Hình 
Những ngừơi bị tai nạn, từ phỏng đến gảy tay, 
gảy chân, bể đầu v..v.... 
ROF đã giải quyết 14 trừơng hợp nặng và gia 
đình đã kiệt quệ 
Ngoài việc giúp đóng tiền nhà thương ROF còn 
giúp họ một số tiền bồi dửơng, vì mất nhiều 
máu nên bị kiệt sức, chưa mổ đựơc. 

6 trừơng hợp  
150.00 x 6 = 900 
4 trừơng hợp  
200.00 x 4 = 800 
4 trừơng hợp  
250.00 x4 =1,000 
Tổng cộng: 
$US 2,700.00 

 
 
 
$VN 58.700.000.00  

 
 

 
 

 
 

 
 



4 Bệnh viện Nhi Đồng 2 
Nơi đây hơi khó khăn, phải qua nhiều thủ tục, 
chúng tôi chỉ đựơc thăm phòng hồi sinh, và 
đựơc tiếp xúc với 4 gia đình mà chúng tôi 
phỏng vấn đựơc và nhận thấy cần đựơc  giúp 
đở 

 
4 trừơng hợp 
100.00 x 4 = 400 
 
$US 400.00  
 

 
 
 
$VN 8.300.000.00 

5 Ngừơi nghèo và khuyết tật tại Xã Thủ Thừa, 
Tĩnh Long An 
Chùa mựơn  Hội trừơng của Tổ Đình Vỉnh 
Phong 
Số ngừơi từ nghèo, khuyết tật, đến khiếm 
nhãn, khiếm thính, và khiếm âm (đui-mù-câm) 
gồm 363 ngươi. 
ROF tặng mỗi ngừơi 1 bao gạo, 1 gallon dầu ăn, 
1 thùng mì gói,  
và $US 2.00 tiền mặt/1 ngừơi 
Tiền xe chuyên chở quà tặng  $100.00 

 
 
$US 3.00 x 363 = 
$1,089.00 
Tiền măt 
$2.00 x 363 = 726 
Tiền xe chuyên 
chở: $US100.00 
 
Cộng:$US1,915.00 

 
 
 
 
 
 
$VN 40.215.000.00 
 
 

    

6 Chùa Quang Châu, Đànẳng 
Mái Ấm Tình Thương, nuôi dữơng  trên 100 em 
mồ côi. 
Chùa nhận sự giúp đở của thập phương bá 
tánh, các nhà từ thiện trong đó có ROF. 
Chúng tôi rất vui khi thấy cơ sở sạch sẽ, các em 
mồ côi đựơc nuôi dưỡng đàng hoàng, trong 
tình ngừơi, mấy em rất sạch sẻ, áo quần lành 
lặng không có rách rứơi, không phải loại thí cho 
hai bửa cơm, chúng tôi thấy rất ấm lòng và 
khen lòng hy sinh của chùa. 
Chùa phải mứơn những ngừơi giúp việc trẻ để 
châm lo ăn uống, tắm rửa, và cũng mứơn một 
số ngừơi lớn tuổi để canh chưng chúng nó ở 
trong phòng có ngăng rào, gọi nôm na dể hiểu 
là cái chuồng. Và cũng để giúp những ngừơi lớn 
tuổi có việc làm, có chỗ ăn chỗ ở.  
Nơi nầy quý em mồ côi 100% ?? nghĩa là sao?? 
Xin kể, 
Năm 2012 , chúng tôi có viếng thăm chùa tại Lái 
thiêu, chúng tôi đựơc biết có 3 lọai mồ côi: 
Lọai mồ côi 100%: nghĩa là mất cả cha lẫn mẹ 
Lọai mồ côi 75%: vì cha mẹ phải đi làm xa, 
không thể mang con theo đựơc, không nội, 
không ngoại, không có tiền gửi nhà giử trẻ, đem 
gửi chùa 5, 7, 10  ngày, cho nó có chỗ ăn chỗ ở 
không tốn tiền. 
Lọai mồ côi 50%: Chỉ còn có một, hoặc cha, 
hoặc mẹ, vì nghèo không có tiền trả cho nhà 

 
 
Trong lúc viếng 
thăm thì có một số 
em bị bệnh ngứa 
da, lây qua nhiều 
em, chùa gửi đi 
nhà thương chửa 
trị, và cũng để khỏi 
lây qua các em 
khác. 
 
ROF giúp  
$US 500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$VN 10.500.00.00 



giử trẻ, đem gửi con con cho chùa, không tổn 
phí, suốt ngày để đi làm kiếm sống. 
 

7 Xã Vĩnh Xương, Huế 
Nhóm Đại Diện của ROF mựơn một cái nhà ở 
đầu xã, và thông báo cho những gia đình có con 
em khuyết tật  đến gặp chúng tôi. 
Có tất cả 43 gia đình có con em khuyết tật như 
hình ảnh chúng tôi gửi theo Bản Từơng Trình 
trứơc đây. 
Chúng tôi quyết định giúp cho mỗi gia đình chút 
ít, chứ không giải quyết từng trừơng hợp đựơc, 
chúng tôi quyết định tặng mỗi gia đình đều 
nhau là $10.00 

 
 
 
 
 
 
 
$US 10.00 x 43 = 
        $US 430.00 

 
 
 
 
 
 
 
$VN 9.035.000.00 

8 Bệnh Viện Nhi, Huế 
Chúng tôi thăm đựơc một số em, hình ảnh 
không thể nói lên đựơc vì các em bị nội thương 
nhiều, trong thấy tận mắt thì mới cảm nhận 
đựơc cái buồn của mấy em và cái khổ của cha 
mẹ. 
Tiền thì càng ngày càng vơi, hy vọng thì chưa 
thấy lóe  ở cuối đừơng hầm. 
Thật là khổ, ROF chọn 7 trừơng hợp để giúp. 
Mỗi trừơng hợp $50.00 
Và  15 em ứơc nguyện đựơc có một món đồ 
chơi. 
Chúng tôi tặng mỗi em $2.00 và nhờ cha mẹ 
mua giùm đồ chơi. 

 
 
$US50.00 x 7 = 350 
 
$US2.00 x 15 = 30 
 
Cộng: $US 380.00 

 
 
 
 
 
 
$VN 7.942.000.00 
 
 
 

9 Bệnh Viện Tâm Thần, Huế 
500 bệnh nhân 
Ngừơi đại diện của chúng tôi tại Huế tình 
nguyện giúp công, nấu 500 tô bún bò với gía 
$1.00 /1 tô 

 
$US1.00 x 500 = 
$US 500.00 

 
$VN 10.500.000.00 

10 Đi thăm dân cho biết sự tình tại Huế 
Chúng tôi đi bộ từ ngõ nầy qua ngõ kia, mới 
thấy cảnh khổ sở của nhiều hoàn cảnh, không 
thể tả đựơc, nhìn trong hình củng chưa thấu 
đựơc, phải nhìn tận mặt mới thấy đựơc họ 
chấp nhận sự an bài của tạo hóa, họ can trừơng 
trong cuộc sống và không ngờ đựơc có ngừơi 
tặng mình một số tiền để an ủi đời họ. 
Đi tới ngừơi thứ 28 thì chúng tôi lả ngừơi và 
phải nghỉ là vì trời quá nóng, mọi ngừơi đều 
mệt. 
Để an ủi tinh thần họ chúng tôi tặng mỗi ngừơi 
$5.00 

 
 
 
 
 
 
$US5.00 x 28 = 
    $US 140.00 

 
 
 
 
 
 
$VN 2.940.000.00 

    



11 Trừơng trẻ Mù tại Huế 
Chúng tôi tặng 40 em mù một bửa ăn trưa  bún 
bò thật ngon. 
 Nhìn quý em ăn thật dể thương, thình lình 
đựơc có một bửa ăn ngon, quý em thật vui. 
Nhìn hình trong tờ từơng trình của chúng tôi, 
quý vị thấy tô bún bò cở lớn, em nào cũng ăn 2 
tô trở lên.  
Có em xin tô thứ 4, nhưng trừơng không dám 
cho vì sợ bị bể bụng.  

 
 
$1.00 x 100 tô = 
$US 100.00 

 
 
$VN 2.100.000.00 

 
 
 

 
Tổng Cộng chi từ thiện May-2015: 

 

$9,815.00 
 

$207.115.000.00 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

ROF chúng tôi đã báo cáo chuyến đi từ thiện tại VN May-2015 bởi hai tờ Từơng Trình, 1 Từơng Trình có 

một số hình ảnh tựơng trưng và tờ Từơng Trình báo cáo tài chánh. Dĩ nhiên là ROF tiếp tục giúp những 

ngừơi ngặt, những ngừơi bất hạnh suốt năm dài, do Nhóm Hứơng Thiện tại Huế cũng như Đoàn Sứ Giả 

Từ Bi tại Saigon thực hiện.  

Xin quý ân nhân tiếp tục vào website http://reaching-out-foundation.org 

Và     facebook reaching out foundation (ROF) 

Để cập nhật hóa việc làm của ROF 

Và   you tube reaching out foundation  để xem những sinh họat tại nursing home của ROF  

Thành thật cám ơn quý ân nhân, 

Kính chào  

ROF 

http://reaching-out-foundation.org/

