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Anh chị kính mến  

Kính thưa anh chị sau khi nhận được 2300 USD chúng em đã thực hiện như điện 

thư anh chị gởi về ; chuyển giao Ni Sư Như Minh 800USD ,anh Mãn 100USD, còn 

lại1.400USD chúng em đã chia ra thực hiện việc từ thiện như sau; 

1.  Tặng 40 cháu khuyết tật ở Thủ Lễ mỗi cháu 100.000đ thành  4.000.000đ.  Gia 

đình chị Minh Trang về có nhờ chúng em đưa đi thăm vài chổ nghèo khó khuyết 

tật , trước đó nhóm từ thiện của chị Trang ở Huế cho chúng em biết chỉ cho mỗi 

bạn nghèo một bao gạo và một thùng mì ,nên chúng em tăng thêm mỗi người 

100.000đ.Nhưng khi đại gia đình của chị Trang về  ,thấy hoàn cảnh của người 

nghèo tội nên họ phát tâm cho thêm tiền, những nơi khác chúng em không phối 

hợp nữa, 

2.  Cho 60 cháu mù ăn trưa nhóm mình tổ chức 2.000.000 đ. 

3.  Tặng 76 hộ gia đình khuyết tật ,bệnh nặng ,già yếu hoàn cảnh rất khó khăn đa 

số đang cư trú nhiều nơi đang gặp lụt lội khá lớn, có nơi nước ngập nữa nhà, gạo 

cơm, áo quần, đồ đạt ướt và bị trôi hết. Chúng em đã đến tận từng nơi để giúp đỡ 

và an ủi họ. Đã đi được 66 hộ, còn khoản 10 hộ ở các hẻm xa, bùn và nước còn 

cao quá nên chưa về được. Đi xong chúng em sẽ gởi toàn bộ ảnh sang anh chị 

xem ( mỗi hộ 200.000 đ ) 

4.  Tặng 42 cháu ung thư ( 15 cháu nghèo + bệnh rất nặng ) mỗi cháu 300.000 đ, 

27 cháu còn lại mỗi cháu 200.000 đ 

5.  Thưa Anh chị, nhờ đức lành của Anh chị nên công việc hành thiện của nhóm đi 

đâu cũng rất thuận lợi, lúc nhận quà của Anh chị ai cũng tỏ vẻ rất mừng vui và 

trân quý. Minh Trang cảm phục và ca tụng anh chị rất nhiều. Càng nghe Minh 

Trang thuật lại chúng em càng thấy thương quý anh chị nhiều hơn, đồng tiền anh 

chị và thân hữu của anh chị gởi về từ thiện không phải bằng sự hời hợt mà là bằng 

rất nhiều sự khó nhọc tâm huyết của anh chị, quý anh chị mới có, chúng em càng 

trân trọng đồng tiền này nhiều hơn, làm sao để không phụ tấm lòng thương yêu 

thiết tha của Anh chị, quý anh chị đối với những người khốn khó, tật nguyền, 

bênh hoạn, già yếu neo đơn ở quê nhà. 



Kính lạy Tam Bảo gia hộ cho anh chị , quý anh chị thật nhiều sức khỏe, thân tâm 

luôn an lạc để tiếp tục tạo điều kiện giúp chúng em và cùng chúng em hoàn thành 

viên mãn Tâm nguyện và Thiện nguyện này 

Kính thư 

Chúng em 

Bữu Tú – Lê Thị Hằng Nga 

 

 

 

Kính anh chị, 

Chúng em vừa nhận được thư của anh chị gởi về , ý định của anh chị như nêu 

trong thư , nhóm và vợ chồng chúng em vô cùng hoan hỷ .Việc làm này của anh 

chị rất có ý nghĩa ,thể hiện tinh thần từ bi,thương yêu các cháu bịnh tật như 

thương yêu chính con cháu mình.Chúng em đã liên hệ với khoa nhi ung bướu và 

đã xin được danh sách 15 cháu hoàn cảnh rất khó khăn ,bệnh nặng trong số 45 

cháu đang điều trị trong bệnh viện .Kính thưa anh chi công việc ủy lạo đó không 

có gì khó khăn,nhóm và chúng em hêt sức hạnh phúc khi đươc anh chị cho chúng 

em thực hiện được việc làm này .Kính xin anh chị cho chúng em biết phương tiện 

ủy lạo như thế nào để chúng em theo đó mà làm. 

 Chúng em kính gởi Anh chị danh sách 15 cháu ung thư nặng và nghèo 

1.  Ksor Knai   đ/c : GiaLai Azunba   phòng 401 

2.  Nguyễn Tấn Báo  đ/c : Trà My, Quảng Nam Phòng 401 

3.  Phan Nhật Long Đ/c : Trà Bồng, Quảng Ngãi Phòng 402 

4.  Nguyễn Phúc Hậu Đ/c Hà Tỉnh Phòng 402 

5.  Nguyễn Thị Khánh Thường Đ/c: Phú Vang, Huế Phòng 403 

6.  Nguyễn Duy Anh Đ/c : Phú lộc – Huế Phòng 404 

7.  Đỗ Thị Thanh Thảo Đ/c : Khánh Hòa Phòng 404 



8.  Hồ Đăng Quang Đ/c : Quảng Điền Huế Phòng 404 

9.  Nguyễn Ngọc Trọng Đ/c Quảng Bình Phòng 406 

10.       Võ Thanh Huy  Đ/c : Quảng Ngãi Phòng 404 

11.       Nguyễn Anh Tuấn Đ/c Phú Vang Huế Phòng 404 

12.       Hố La Sơrơ  Đ/c : Hướng Hóa – Quảng Trị Phòng 408 

13.       Hồ Thị Nary  Đ/c : Nam Đông – Huế Phòng 408 

14.       Hồ Chí Dũng Đ/c : Vĩnh Linh – Quảng Trị Phòng 408 

15.       Đào Thị Mỹ Sang Đ/c : Phú Vang Huế Phòng 408 


