
Mùa Giáng Sinh 2015 

Kính thưa quý anh chị em ROFer và quý ân nhân, 
 

Thật vui trong lòng và xin chia sẻ đến tất cả quý ROFer và ân nhân cùng 

thân hữu bảng  báo cáo từơng trình việc làm giúp ngừơi cô đơn, thế cô, bất 

hạnh ngặt nghèo, của Nhóm Hứơng Thiện, Huế, Đại Diện ROF làm việc từ 

thiện trong hai tháng 11 và tháng 12 của năm 2015. ROF xin gửi tặng món 

quà tinh thần trong mùa Giáng sinh 2015. 
 

Xin mời quý anh chị đọc báo cáo từơng trình dứơi đây, chỉ 1,000.00 US 

dollars mà chúng ta đã đem lại bao nhiêu sự vui mừng cho bao nhiêu ngừơi. 

 
Xin mời đọc,  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

BUU TU 20.12 

Buu Tu-HangNga Thua Thien 

12/20/15 

To: Phạm Đăng Khải  

Nhóm Từ Thiện ROF 

                                                 Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2015 

 

Anh chị kính mến 
 

Lời đầu thư nhóm và chúng em chân thành kính chúc anh chị và quý quyến 

một năm mới có thật nhiều sức khỏe , thật nhiều an vui và hạnh phúc. 
  
Số tiền 1.000 USD anh chị gởi về chúng em đã làm đúng theo ý anh chị dặn 

gởi trong điện thư. Chúng em đã bán 1.000 USD và cùng nhóm đa số tổ 

chức đi tặng các người khuyết tật nghèo ở các làng xa và truy tìm đúng đắn 

những trường hợp hết sức ngặt nghèo ( chết không hòm hoặc bệnh nặng 

nằm viện thiếu tiền mổ, thuốc than ) nhóm và chúng em đã chi ra tổ chức 

các lần từ thiện như sau: 
 

1./ Tặng 60 người ( gồm 8 cháu mồ côi, 22 khuyết tật nghèo, 30 cháu ung 

thư máu ( đang nằm viện ) đa số các cháu ở nông thôn, các cháu cha mẹ đã 

bán cả nhà cửa ruộng vườn để mua máu chuyền chữa ).  

Nhóm tặng mỗi xuất 200.000 đ  (200.00đ x 60 = 12.000.000) 
 

2./   Hồ Văn Hiệp 51 tuổi , vô gia cư, chết dọc đường, không hòm chôn. Địa 

chỉ trước nhà số 6 Phừng Khắc Khoan, Phú Hiệp, Huế. Nhóm gởi tặng 

500.000 đ 
 

3./ Bà Phan Thị Mai 52 tuổi, có đứa con dại nhà rất nghèo, chết không hòm. 

Địa chỉ : Tổ 7 , số nhà 18 Cồn Hến, Huế. Nhóm gởi tặng 500.000 đ 
 



4./ Bà Nguyễn Thị Lộc 80 tuổi, chất không hòm. Nhà ở : Khu vạn đò, xóm 

nghèo, kiệt 3 số 58 Hàn Mặc Tử, TP Huế. Nhóm gởi tặng 500.000 đ 

5./  Lê Thị Thảo 32 tuổi, ung thư phổi chuyển sang ung thư máu , không có 

tiền hóa trị. Địa chỉ : Liễ Cốc Hạ, Hương Toàn, Hương Trà, Huế. ( Gần Chùa 

cổ Lão ). Nhóm tặng 500.000 đ 
 

6./ Trương Thị Gái ( 1956 )cha bị liệt, con bị ung thư vú, không tiền nộp viện 

phí. Địa chỉ : 174 Mai Thúc Loan, Huế. Nhóm tặng 500.000 đ 
 

7./ Lê Thị Na, ung thư tử cung, nhà rất nghèo không có tiền viện phí để mổ . 

Địa chỉ : 30/1 kiệt 171 Chi Lăng, Huế.  Nhóm tặng 500.000 đ 
 

8./ Thầy Thích Hoàng Đạo, chùa Phổ Trì nằm viện thiếu tiền mổ, nhóm cúng 

dường 500.000 đ.  
 

9./ Nhóm cũng đã trích 500.000 đ, viện phí cho  Sư Cô Như Minh nằm viện ( 
cắt túi mật ) 
 

Nhờ đức lành của Anh chị nên hành thiện bất cứ chổ nào cũng suông sẻ và 

tốt đẹp 
 

Cho chúng em kính thăm tất cả các Bác, anh chị trong Hội 
 

Lạy Phật gia hộ cho anh chị và các cháu thân tâm luôn an lạc để cùng Nhóm 

và chúng em , cùng hạnh phúc cùng vui buồn với cái hạnh phúc vui buồn 

của những người khốn khổ, ốm đau tàn tật, già yếu neo đơn 

 

Kính thư 

Chúng em 

Bữu Tú – Lê Thị Hằng Nga 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ROF xin gửi kèm theo đây vài tấm hình tựơng trưng trong số 72 tấm nhận 

đựơc. 

 

   
Bệnh tâm thần    Ngặt nghèo theo dòng đời 



   
Cả hai cùng một cái khổ Chân bị teo và bị tâm thần, thấy ai cũng sợ 

  
 Em bị ung thư máu    Em bị ung thư máu 

  
 

  
Neo đơn và tâm thần    Bệnh nặng 

Xin thành thật cám ơn tất cả quý anh chị em. Kính chào, ROF 


