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We are pleased to share with you the 26th Reaching Out Foundation newsletter. We 
appreciate your support of the activities carried out by Reaching Out Foundation 

         
Wishing you and your family a Lunar New Year with many happiness and fulfillments. 

May this coming year bring good health, love, peace and success. 
 

Chủ Đề: Mừng Xuân Đinh Dâụ  February 2017 
Theme: Happy Lunar New Year, the year of the Rooster 

 

Niên lic̣h 2017,  năm Đinh Dâụ,  Hôị Từ Thiêṇ Bất Vu ̣Lợi Reaching Out Foundation 
(ROF)  bứơc vào năm thứ 25 làm viêc̣ từ thiện và đã giúp hằng ngàn ngừơi nghèo bất 
haṇh, mù, điếc, câm, khuyết tâṭ, neo đơn và những ngừơi đã nghèo mà còn bị lâm vào 
hoàn cảnh tai naṇ, cùng “ngặt” tại Việt Nam và  naṇ nhân thiên tai lũ lụt  miền trung.  
 
2017 cũng là năm mà Ban Nhac̣ Thanhmỹ-ROF bước vào năm thứ 17, tính tới ngày 
mồng 1 Tết năm Đinh Dâụ, nhằm ngày 1-28-2017, Ban nhac̣ Thanhmy-̃ROF đã 583 lần 
đem  nu ̣cười đến cho thường trú nhân taị các nursing home (trung tâm dưởng lão và 
điều dữơng) taị Orange County, California, USA.  
 
Cám ơn quý ân nhân đã yễm trợ tinh thần và vâṭ chất cho ROF và cho quý bêṇh nhân 
nhân dip̣ mùa Giáng Sinh hằng năm. 
 
Ngoài ra ROF xin cám ơn quý anh chi ̣em trong hôị ROF đã chung sức tổ chức tiêc̣ Tất 
niên vừa để vui xuân, vừa để kiếm môṭ chút tiền để tăṇg cho quý em mồ côi, quý em 
con nhà nghèo có được môṭ món quà nho nhỏ. 
 
Bên quý em nam  như là trái banh cho môn bóng đá, và các món khác cho các môn thể 
thao khác, bên quý em nữ thì kim, chi,̉ vải, và vâṭ duṇg cần thiết mà đối với quý em mồ 
côi đó là  “xa xí phâm̃” nên rất thiếu sót trong cuôc̣ sống đời thường, rất là tôị nghiêp̣. 

mailto:khaidangpham@yahoo.com
mailto:Thanh4my321@yahoo.com
http://reaching-out-foundation.org/


 

2 

 

Quý anh chi ̣em thành viên ROF quyết chí taọ cho quý em mồ côi và con nhà nghèo, 
môṭ số tiền nhỏ để tăṇg cho quý em chút  “xa xí phẩm” trong dip̣ Tết Đinh Dâụ. 
 

Kính thưa quý ân nhân,  
ROF câp̣ nhâṭ thừơng xuyên  website của ROF để từơng trình báo cáo giúp ngừơi bất 
haṇh môṭ cách mau chóng để quý ân nhân cảm thấy vui lòng là đã làm đựơc nhiều viêc̣ 
có ý nghiã và số tiền đóng góp của quý ân nhân giúp ngừơi đúng chỗ, và không bi ̣xức 
mẽ. 
 

ROF xin trân troṇg cám ơn Quý ân nhân đã triền miên ủng hô ̣ROF từ năm đầu tiên 
1992 và vẫn trừơng kỳ song hành với ROF cho đến ngày  nay và đang tiếp tuc̣. 
 

Taị Viết Nam ROF có măṭ giúp người bất haṇh trãi dài từ Hà Tiñh, Quảng Bình, ngang 
qua miền cao nguyên Điṇh Quán, Lâm Đồng, xuôi về các tiñh miền tây nam bô.̣  
 
Taị My ̃ và khắp thế giới ROF giúp ho ̣qua trung gian Hôị Hồng Thâp̣ Tự Huê Kỳ 
American Red Cross, New York, USA 
 

ROF  thành thâṭ cám ơn, hiêṇ taị là 48 anh chi ̣em Từ Tâm Thành Viên Của ROF, goị 
tắc là ROFer,  đã cùng chung sức với  ROF để đaṭ đựơc ứơc mơ đem niềm hy voṇg 
đến cho ngừơi NGẶT taị Viêṭ Nam, và niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui taị 
các Trung Tâm Điều Dữơng và Dữơng Lão taị Huê Kỳ. 
 

Trứơc thềm năm mới ROF xin kính chúc quý ân nhân và gia đình môṭ năm mới 
 

An Khang - Thiṇh Vựơng – Vaṇ Sự Cát Từơng Như Ý – Và Thân Tâm An Lac̣. 
 

Trân troṇg cám ơn và kính chào.       

 ROF 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dear Donors, Supporters, Friends and Members, 

Looking back on the road we went through to help the unfortunate and the 

elderly, we never believed we could continue our mission to where we are 

today. The amount of people we have saved has far exceeded all of our 

expectations when we started this. We are so happy because of the 

support from so many generous people both spiritually and financially . We 

couldn’t have made it to where we are today without your strong and 

sincere support. My goal is for people who want to know ROF’s mission is 

to invite the supporters to come to the  ROF Gala. They can see our 

performances and they will know who we are and what we are doing, who 
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the recipients are, to see their money at work and to see the impact in Viet 

Nam. 

From this point forward, the future will be rougher. Many things have 

changed. Environment changes, location changes, many loyal supporters 

can not help as they did, but the recipients still are so many and the 

number keeps growing. We will try our best to extend our philantropic work 

as far as we can, but we need  your continued support. We need  much 

help from the ROF members. 

I realized that we have been on a long road of helping the unfortunate, and 

the people in dire situation for 25 years. It has been a long time,  how ROF 

does that? We have a good team , a group of kind hearted people who love 

what we are doing,  our mission is aiming to help the unfortunate. Not for 

popularity, for celebrity status,  or individual prosperity. But because we 

have the right goal. 

We are thankful for your continued help and support. It means a lot to us 

In the occasion of the Lunar New Year we wish you good health, 

happiness, and prosperity. 

Happy Holidays 

ROF  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tin Tức 

Mời quý vi ̣vào website của ROF http://reaching-out-foundation.org để xem 
những báo cáo của suốt năm 2016 và những năm trước, ROF đã posted 
trên 200 cái báo cáo gồm đủ moị khía caṇh từ thiêṇ mà ROF đã thực hiêṇ 
không những trong năm 2016 mà suốt cả bao nhiêu năm qua, từ giúp 
người chết ngoài đường không có hòm chôn, gia đình nghèo không đủ tiền 
mua hòm cho người thân khi qua đời, những trẻ mồ côi do quý soeurs taị 
các nhà tình thương, quý sư cô taị các chùa nuôi dưỡng, các người  
khuyết tâṭ  đủ moị loaị tuổi, và naṇ nhân thiên tai bão luṭ khắp nơi  v...v... 
 

http://reaching-out-foundation.org/
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Gây quỹ Giúp Naṇ Nhân lũ luṭ miền Trung 2016 
       
ROFer ủng hô ̣xổ số.  
Món quà xổ là cái áo manteau  (three-quarter length coat) bằng long thú 
của Thanh My ̃tăṇg –  
Bán $25.00/vé Xổ taị I-ROF   ngày Chủ Nhâṭ 10-29-16    
    
Số -  Tên ân nhân   Đã thâu  
   
1 Thanh Vân Đòan            4vé 100 
2 BS Trần Lâm thuâṇ        4vé 100 
3 Bảo Châu/ Trung           4vé 100 
4 Nga/Hòang Phan           1vé 25 
5 Kiều Thơ                      10vé 250 
6 Baṇ của Kiều Thơ  - in OHIO      8vé 200 
7 Baṇ của Kiều Thơ         4vé 100 
8 Kim Anh Nguyễn            2vé 50 
9 Kim Liên Huỳnh             1vé 25 
10 Oanh/Thương                2vé 50 
11 Thúynga/Sơn Lê           4vé 100 
12 Kim Nguyên/Phú Nhớ     8vé 200 
13 BS Lieu & Dr Ray Sakover  2vé 50 
   
Quý Maṇh Thường Quân Tăṇg tiền:   
14 Kim Nguyên Phaṃ           300 
15 Cẩm Nhung Công           100 
16 Bích Thũy/Thành Đinh            30 
17 Minh Thư  Ruibal                      20 
18 ThùyMai/Tài Lương              100 
19 Kathy Lee                        20 
20 Linh Nga Huỳnh               50 
21 Minh - Phấn  Ngô                    25 
22 Tuyet Minh Quách   20 
23 Thanh Xuân Nguyễn   100 
   Tổng số thâu là:     $2115.00 
    
Buổi xổ số đã được thực hiêṇ  taị Câu Lac̣ Bô ̣ I-ROF trong buổi tiêc̣ 
Halloween ngày 10-29-16 trước măṭ 32 ROFers.    
Người trúng số, cái aó long bằng da, là ROFer Bảo Châu Trần.    
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Thành thâṭ Cám ơn tất cả.     
Bầu Khải tường trình 
ký tên và đóng dấu  
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

 

 

CMX 2017 
 

Gây Quy ̃Cây Mùa Xuân Đinh Dâụ 2017 
Tăṇg trẻ mồ côi và khuyết tâṭ vui xuân ngày Tết. Thời gian gây quy ̃

Từ  9-29-16 đến  1-14-17 -         Muc̣ tiêu, Hy voṇg đaṭ được $5000.00 
   

Gây quy ̃đợt 1, từ  Chủ Nhựt  9-29-2016   
 ROFer ủng hô ̣mua vé số.  

Quà Đôc̣ Đắc "mãnh khăn chòang" do Thanh My ̃tăṇg.  
 Kết Quã: Kim Nguyên Phaṃ trúng món quà xổ số.  
 Số tiền thâu được là:       370 
 
Gây quy ̃đợt 2,   tiếp theo   
 ROFer ủng hô ̣mua vé số  

Quà Đôc̣ Đắc “cái áo da”,  do Ngoc̣ Hiếu tăṇg.  
 Kết quã: Kim Liên Huỳnh  trúng món quà xổ số   
 Số tiền thâu được là:       300 
 
Gây  quy ̃đợt 3, ngày 1-14-17   
 Tiền ân nhân ủng hô ̣từ 9-29-16 đến ngày 1-14-17  8410 
 Tiền bán vé vào cửa thâu trước  ngày 1-14-17   5950 
 Tiền bán vé vào cửa thâu trong ngày 1-14-17   3920 
 Tiền bán vé xổ số trong ngày 1-14-17    1145 
 Donations trong ngày 1-14-17     5230 
 Donations trong bình bát ngày 1-14-17    721 
 Tiền khách cho Đoàn Múa Lân trong ngày 1-14-17  34 
 Tiền bán vé số-Xổ cái đồng hồ do Tick Tock tăṇg  500 
 Tổng côṇg 3 đợt gây quy:̃      26580 
 Chi phí cho nhà hàng, tổng côṇg là:      <6120 
                         Tổng số thâu còn laị:   20460 
   
Kính thưa quý ân nhân,   
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Như ROF đã trình bày trong đêm gây quy,̃ là nếu số tiền gây quy ̃lên cao   
hơn số dự trù  5000 cho quý em mồ côi khuyết tâṭ, thì ROF sẽ chuyển qua   
người bất haṇh taị các bêṇh viêṇ để ho ̣có được cái Tết vui vẻ và haṇh   
phúc.   
Trời không phu ̣lòng người, xin thành thâṭ cám ơn.   
   
ROF sẽ lần lượt báo cáo tất cả những sinh hoaṭ của ROF giúp người ngăṭ  
sau Tết Nguyên Đán Đinh Dâụ 2017.   
   
Trân troṇg cám ơn,   

ROF   
Maṇh Thường Quân 

   
     Quý Maṇh Thường Quân hết lòng giúp cho Cây Mùa Xuân được nỡ   
   nhuỵ, trỗ hoa, đã đaṭ được kết quã nêu trên. 
    

Thành thâṭ cám ơn:   
1 Lê Trung Sơn     150 
2 Thúy Nga Lê     500 
3 Kim Anh Nguyễn     500 
4 Ca si ̃Thu Thảo     500 
5 Trần thi ̣Quí     80 
6 Catherine Phan/Tuyet Van la   100 
7 Lan N Hoang     50 
8 Liên Bùi chủ nhân Majesty Restaurant 200 
9 DS Hiêp̣ Lâm/Anh Thư    100 
10 Monique Oanh và Thế    100 
11 Kim Yến/Bình Đinh     100 
12 Võ văn Nam     100 
13 Đào and Jerry Felen, Pennsylvania 500 
14 Minh Phấn Ngô     150 
15 Nga/Hòang Phan     100 
16 Kim Nguyên/Phú Nhớ    500 
17 Natalie Park      1390 
18 Lee Quốc Dũng Trần    200 
19 Tuyết Mai/John Yao, San Diego  100 
20 Joyce Rothermel-Michael Drohan in PA. 100 
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21 Tara Đoàn      120 
22 Chí Tuyết baṇ của anh Vượng  30 
23 Chi ̣Chiến  baṇ của anh Vượng  35 
24 Vượng-Theresa Hoàng   185 
25 BS Trần Lâm Thuâṇ-ThanhXuân  200 
26 Thùy Mai-Tài     210 
27 TuyếtBa Lê      30 
28 Tho-̣Ngoc̣ Sương    30 
29 Suzie Sanjoto - Baṇ của Linh Nga  200 
30 AC Ánh Khương     100 
31 Oanh- Thương Phaṃ Oregon  100 
32 Janet Nhung Cong    200 
33 Thu Lam      150 
34 Long-Linh Bui (2)    2000 
35 Relabo Corporation (Lâm trường Tho)̣ 300 
36 Chau Ngoc Phan     200 
37 Pro Refrigeration  (Nguyễn An Cường) 300 
38 Mykhanh Shelton    500 
39 Hoaitrang Pham     200 
40 Stanley Ha      150 
41 Mai Phú Phaṃ     500 
42 NP Trucking Mgmt Inc. (2330)  1700 
43 Thân phu ̣của Pham Phú Nhớ  200 
44 Kim Nguyen's daughter   430 
45 Châu Tú Nhơn (baṇ của Linh Nga)  100 
46 Minh Ngoc̣ Nguyen    100 
47 Richard Mười Truong    100 
 Và   quý  Maṇh Thường Quân  không tên ủng hô ̣trong Bình Bát,  
 Và   quý Maṇh Thường Quân thưởng cho Lân.   
   
Với tư cách người xòe tay xin,  ROF xin trân troṇg cám ơn quý ân nhân.  
   
Trân troṇg.  
  

ROF   

Hết 


