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Chủ Đề: Mừng Xuân Mậu Tuất  February 2018 

Theme: Happy Lunar New Year, The Year Of The Dog 
 

Niên lịch 2018,  năm Mậu Tuất,  Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out 
Foundation (ROF)  bứơc vào năm thứ 26 làm việc từ thiện và đã giúp 
hằng ngàn ngừơi bất hạnh, những ngừơi đã nghèo mà còn bị lâm vào 
hoàn cảnh bế tắc, cùng cực mà ROF gọi những người đó là “người 
ngặt”, hằng ngàn nạn nhân thiên tai lũ lụt tại Việt Nam và hằng trăm nạn 
nhân của bão tố tại Mỹ và các nơi trên thế giới. 
 
2018 cũng là năm mà Ban Nhạc Thanhmỹ-ROF bước vào năm thứ 18, 
tính tới ngày mồng 1 Tết năm Mậu Tuất, nhằm ngày 2-16-2018 đã thực 
hiện 636 lần đem  nụ cười đến cho bệnh nhân tại các nursing home (trung 
tâm dưỡng lão và điều dữơng) tại Orange County, California, USA.  
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Kính thưa quý ân nhân,  
 
Phương thức làm việc của ROF chia ra làm 3 giai đoạn, 
 
Giai đoạn một, ROF xòa tay ra xin tiền bằng cách tổ chức gây quỹ thông 
lệ trong tháng 8 hằng năm. Năm nào vào cuối giờ ROF cũng long trọng  
thông báo số tiền thâu được để chia sẻ niềm vui với người tham dự, mọi 
người đều mừng cho ROF là ROF được sự thương mến và ủng hộ của 
nhiều người. ROF liền báo cáo số tiền thâu được lên website của ROF. 
 
Giai đọan hai, ROF dang tay ra đem tiền xin được đến giúp cho “người 
ngặt” và người bất hạnh nhiều lần trong năm. 
 
Giại đoạn ba ROF báo cáo “Giúp Ngơời Bất Hạnh” và “Người Ngặt” bằng 
phương tiện điện thư tối tân (email) thẳng đến quý ân nhân và đăng lên 
website của ROF để trình cho mọi người. 
 
 ROF xin tha thiết mời quý ân nhân khi nào rảnh hoặc thỉnh thoảng chịu 
khó nhín chút thời giờ quý báu của quý ân nhân tản mạng vô website của 
ROF  

http://reaching-out-foundation.org   
để thấy kết quả việc làm giúp người ngặt của ROF mà quý ân nhân tin 
tưởng giao phó. 
 
ROF cập nhật website của ROF thừơng xuyên  để từơng trình báo cáo kết 
quả giúp ngừơi bất hạnh và người ngặt để quý ân nhân cảm thấy vui trong 
lòng là đã làm đựơc nhiều việc có ý nghĩa và số tiền đóng góp của quý ân 
nhân giúp đúng ngừơi đúng chỗ. 
 

Tin Tức. 
 
Từ ngày cô Larissa Lê, ái nữ của chị Jackie, và là cháu của chị Monique-
Tuấn Nguyễn hai người bạn của ROF, thiết kế cho ROF cái website dùng 
để báo cáo việc làm của ROF, ROF đã đăng lên website gần 300 cái báo 
cáo chia ra nhiều loại (categories) gồm đủ mọi khía cạnh việc làm và tổ 
chức mà ROF đã thực hiện được suốt 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 tại các 
nhà tình thương nuôi dưỡng, quý sư cô tại các chùa nuôi dưỡng, các 

http://reaching-out-foundation.org/
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người  khuyết tật  đủ mọi loại tuổi, nạn nhân thiên tai bão lụt khắp nơi, 
những bệnh nhân khổ cực trong các bệnh viện và hằng ngàn người trong 
trường hợp ngặt nghèo thất vọng.  
 
Chuyến đi thăm viếng những người bất hạnh và người ngặt của ROF và 
một số anh chị em thành viên trong hội ROF lần thứ 5, hôm tháng 5-2017 
thật là hoàn mãn, ROF rất vừa lòng về sự làm việc của những đại diện của 
ROF tại Việt Nam. Phái đoàn ROF đã thấy tận mắt, gặp tận mặt, nghe tận 
tai những tâm hồn đau khổ trong cỏi ta bà này.  
 
Với tấm lòng bao la của biết bao nhiêu người góp công, góp sức, góp của 
nhưng vẫn cũng quá nhỏ, chỉ giới hạn trong tầm sức của ROF.  
ROF hảnh diện là quý anh chị em thành viên (ROFer) cùng với ROF đã cố 
gắng làm việc hết mình, nhưng chỉ thuận duyên được độ khoảng chục 
ngàn người trong thời gian 26 năm qua trãi dài từ những tĩnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Đà Nẳng, Quảng Châu, xuôi qua thừa Thiên, Huế, rẽ xuống                                                                                                                                                    
miền tây nguyên Định Quán, Lâm Đồng, trở về  Saigon, qua Long An xuôi 
về các tĩnh Tiền Giang Gocong, Mỹ Tho, Bến Tre, chuyển hướng  qua An 
Giang và Kiên Giang.  
Tại Mỹ  và thế giới, ROF giúp người lâm nạn qua trung gian Hội Hồng 
Thập Tự Huê Kỳ (American Red Cross) New York, USA, ngoài ra ROF góp 
phần vào các hội Từ Thiện khác như United Way, Easterseal, March of 
Dimes, City of Hope và phụ giúp shelter cho người vô gia cư tại Los 
Angeles và Orange counties in California. 
 

Cám ơn 
 
ROF xin trân trọng cám ơn Quý ân nhân đã triền miên ủng hộ ROF từ năm 
đầu tiên 1992 và vẫn trừơng kỳ tiếp tục song hành với ROF. Thời gian qua 
ROF chứng kiến bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu ân nhân vỉnh viễn ra đi, số 
bạn trẽ lại đến với ROF trong một luồng không khí mới, cách làm việc mới 
hòa cùng với tân tiến kỹ thuật hiện đại đã giúp cho ROF nhiều điều kiện để 
tiếp tục công việc từ thiện của ROF. 
 
ROF  thành thật cám ơn, hiện tại là 51 anh chị em Thành Viên Từ Tâm 
(ROFer) trí thức, đến từ mọi ngành nghề hữu dụng trong xã hội,  đã cùng 
chung sức tiến bước suốt con đường dài với ROF với một tâm hồn sảng 
khoái, với một tấm lòng quý mến nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau phục 
vụ một đối tượng duy nhất là “NGƯỜI NGẶT” 
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Với tư cách người xòe tay xin tiền, ROF xin đại diện những người bất hạnh 
và toàn thể anh chị em thành viên ROF cám ơn lòng rộng lượng cao quý 
của quý ân nhân. 
 
Trứơc thềm năm mới Mậu Tuất 2018, ROF xin kính chúc quý ân nhân và 
gia đình được 

An Khang - Thịnh Vựơng  
Vạn Sự Cát Từơng Như Ý  

Và Thân Tâm An Lạc. 
 

Trân trọng cám ơn và kính chào.  
 
Trân trọng,   
    

 ROF 
  

 

  
 

Ladies and Gentlemen, 
 
The year of 2018, Reaching Out Foundation (ROF) is 26th year of charity 
work, 26 years of helping thousands upon thousands of those that are less 
fortunate, blind, deaf, mute, disabled, alone, elderly those who are in 
extreme poverty ROF calls "the plight of the dire situation" and the 
thousands of victims of natural disasters in Vietnam and in the US. 
 
2018 is also the year that ThanhMy-ROF Band enters its 18th year 
entertaining the patients in the nursing home in Orange County, California, 
USA. 
 
The working method of ROF is divided into three phases, 
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First, ROF organizes the charity fundraising event. At the end of the event, 
ROF announces the total donations received in front of all attendees and 
donors. Thank you for your support. 
 
In the second phase, ROF distributes out the money that was raised to help 
the people in dire situations.  
 
Third, ROF electronically reports where the money was spent to the 
benefactors. 
 
ROF invites all benefactors to visit the website of ROF   

http://reaching-out-foundation.org 

to enjoy the beneficial outcomes of your donations. 
 
 

News. 
 
Dear Benefactors, 
ROF has posted nearly 300 reports covering a wide range of categories 
covering all aspects of ROF’s work, from helping the deceased have a 
proper burial, orphans and disabled people cared for by the catholic nuns 
at the charity houses, and by the Buddhist nuns in the pagodas, 
unfortunate people of all ages, victims of natural disasters, and patients 
suffering in hospitals. 
 
 

Thank you 
 
ROF would like to thank our generous supporters since the first year of 
ROF in 1992 and those who still continue to work with ROF in 2018 and 
continue to make the work of ROF thrive. 
 
ROF is sincerely grateful to the 51 members of ROF, who have joined 
together for many years and are ready for its 26th year. 
 
As we continue to advance our mission, ROF realizes that we would not be 
where we are without your generous support.  ROF sincerely thanks to our 
valued benefactors, supporters, volunteers, advocates, and the artists who 

http://reaching-out-foundation.org/
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volunteer their time in providing many wonderful musical programs for all 
the ROF fundraising dinner galas. 
 
Our work is not complete, we hope you will continue to provide generous 
support to the Foundation.   
With every penny we deliver, we bring hope and change lives.  You can be 
assured that 100% of your gift goes to charity and there is zero overhead 
cost.   
 
As a person asking you to make a change by donating your money, I would 
like to represent ROF and thank you for your generosity, your support and 
your enthusiasm. 
 
On the edge of the Lunar New Year I would like to wish all the benefactors 
and their families be blessings of  

Good Health, and Happiness, 
Peace, and Prosperity 

 
Thanks and warm regards. 
 

ROF 
 
 

Kính mời quý ân nhân xem bài Sớ  của Táo Quân ROF đệ trình Ngọc 
Hoàng ngày 23 Tết, và bài thơ Lãng Mạn Phút Giao Thừa, viết bởi  ROFer 
Nguyễn Quang Vỹ 
 
 

S Ớ    TÁO    QUÂN   R.O.F. 
Muôn tâu Ngọc Hoàng 
Thần Táo Quận Cam 
E rờ Ô Ép 
Khép nép trình tâu 
Thần bẩm hơi lâu 
Ráng nghe thần kể 
Những chuyện dưới thế 
Thật là đáng mừng 
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Có cặp vợ chồng 
Lập Hội Thiện Nguyện 
Hội này hiện diện 
Đã hai nhăm năm 
Cứ mỗi cuối tuần 
Cả Hội kéo quân 
Vào các Trung Tâm 
Thăm người lão bệnh 
Trung Tâm quanh quẩn 
O ren Cao Ty 
Họ chẳng nề chi 
Giúp vui các cụ 
Nhỏ to tâm sự 
Các cụ cười vui 
Lễ Tết mọi người 
Xúm gói qùa tặng 
Qùa biếu chẳng nặng 
Tượng trưng chỉ là 
Khăn quàng vớ nón 
Các cụ vui đón 
Món qùa nhỏ nhoi 
Nụ cười thâ ̣́t tươi 
Rạng ngời ánh mắt 
Nỗi vui chất ngất 
Quên cả tuổi gìa 
Ngoài chuyện này ra 
Điề̀̀̀ u tốt hơn nữa 
Giúp người khốn khó 
Bịnh hoạn chẳng có 
Tiền vô nhà thương 
Để qua tai ương 
Hội này cũng giúp 
Tuy là tí chút 
Chứng tỏ lòng thành 
Hội cũng đã dành 
Nhiều niềm nhân ái 
Chẳng hề quản ngại 
Đường xá xa xôi 
Cử người tới nơi 
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Lũ tràn bão lụt 
Mỗi người một chút 
Của ít tỏ lòng 
Chẳng ai kể công 
Xin ngài minh xét 
Ngay cả hom lết 
Họ cũng tặng qùa 
Thực phẩm hay là 
Mền len túi ấm 
Mang chút hơi nóng 
Tới người không nhà 
Tình thương bao la 
Nhớ về nước Việt 
Mỗi năm Tết đến 
Lập Cây Mùa Xuân 
Kêu gọi bạn thân 
Chung tay góp sức 
Giúp trẻ khuyết tật 
Vài bữa cơm no 
Áo quần tặng cho 
Các em mặc Tết 
Kể̉̉̉  sao cho hết 
Nghĩa cử thật là 
Chan hòa nhân ái 
Nói nhiều cũng ngạị 
Thần tốp tại đây 
Sẽ tiếp tâu bầy  
Cùng ngài năm tới 
Bồ nhí đang đợi 
Thần xin bái bai 
Về nhậu lai rai 
Kính chào Thánh Thượng ./. 
 
Quang Vỹ. 
 
 
 

LÃNG   MẠN   PHÚT   GIAO   THỪA  
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Đêm trừ ti ̣̣́́ch ta vẫy chào năm cũ 
Hơn một nghìn năm - Cũng đã qua đi 
Chào đón giao thừa - Hơn thiên niên kỷ 
Chẳng biết rồi ta - Sẽ được những gì 
         Quây quần bên ta - Siết bao hạnh phúc 
         Bạn bè thân thương - Đàn hát cười vui 
         Một thoáng trong ta - Đôi phút bùi ngùi 
         Dăm đứa bạn hiền -Lâu chưa gặp mặt 
Mơ chút nữa cho đời thêm ngây ngất 
Nhớ lại đi - Những kỷ niệm ngày xưa 
Những ước mơ mà cho tới bây giờ 
Có mấy thời gian cho ta hạnh phúc 
         Giấc mơ nhỏ nhoi- Ta thường ao ước  
         Hạnh phúc quanh ta - Bạn hữu - Cháu con 
         Kỷ niệm xưa sẽ sống lại trong hồn 
         Tiếng cười âm vang trong ngày đoàn tụ 
Thêm chút nữa - Hồn trôi vào nỗi nhớ 
Cùng với ta - Về quê cũ thương yêu 
Mái nhà xưa - Còn vương chút nắng chiều 
Cơn gío nhẹ rung rinh giàn hoa bí 
         Căn nhà xưa trải dài thiên niên kỷ 
         Liệu có còn - Hàng cau đứng trước sân 
         Buổi chiều về - Còn vọ̣́́ng tiếng chuông ngân 
         Âm hưởng tự ngôi chùa nơi cuối xóm 
Mẹ gìa nua - Tóc bạc màu sương sớm 
Ngồi đọc kinh cầu nguyện ngóng con về 
Tiếng sóng đùa vang vọng dưới chân đê 
Làn gío nhẹ đuổi theo vầng mây xám ./. 
 
          Nguyễn Quang Vỹ 

 
 
Thành thật cám ơn, kính chào và kính chúc quý ân nhân đêm an lành ngày 
an lành. 

ROF 


