
 

   

                                                       
REACHING  OUT   FOUNDATION 
A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION 

Email address: khaidangpham@yahoo.com 

P.O. Box 41848   Long Beach, CA..90853   

 

Ngày 1 tháng 2 năm 2018 
 

Tường Trình của Nhóm Hướng Thiện, Đại Diên của ROF tại Huế 

 

Kính xin mời quý ân nhân xem bài tường trình của Đại Diện của ROF tại Thừa 

Thiên, Huế 

 

From: Buu Tu  

Sent: Tuesday, January 23, 2018 9:35 PM 

To: Khai Pham 

Subject: BUUTU24.01  

  

Anh chị kính mến.  
 

Nhóm và chúng em đã nhận được hai đợt tiền 1.400 USD + 4.100 USD anh chị 

và quý anh chị trong Hội gởi về để thượng cúng dường hạ bố thí. Theo ý của 

anh chị nhóm và chúng em đã dành số tiền này giúp đỡ cho những người khuyết 

tật, bệnh nặng, cứu đói cho những hộ đang gặp hết sức khó khăn sau trận lụt 

lịch sử vừa qua. Nhóm và chúng em đã thực hiện như sau: 

 

1. Tặng Công Đoàn Mến Thánh Giá Nguyệt Biều tại Huế 200 USD. 

2. Tặng 50 khuyết tật ở Thủ Lễ mỗi cháu 200.000 đ tổng cộng 10.200.000 đ .  

3. Tặng 100 khuyết tật + mù, tại xã Hương Phong, Hương Thủy và Phá Tam 

Giang, mỗi người 200.000 đ tổng cộng 20.000.000 đ. 

4. Tặng 115 cháu ( gồm 85 cháu chất độc màu da cam + 30 cháu mồ côi cả cha 

lẫn mẹ ) gồm 70 thùng mì ăn liền + 30 bao gạo ngon + 10 thùng sữa + 3 lon sữa 

bột dành cho 6 cháu còn quá nhỏ tổng cộng 12.000.000 đ ( địa điểm thị xã Tam 

Kỳ ). 

5. Tặng 143 hộ tại Bắc Trà My, đây là vùng kinh tế mới của Quảng Nam, gồm 

những hộ đói khổ sau giải phóng họ được đưa lên đây khai phá rừng, trồng 

khoai sắn sống qua ngày.Kinh và Thượng ( nhiều bản làng sống gần nhau .Đây 

là nơi lũ lụt khốc liệt nhất trong năm nay, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc đều trôi 

theo dòng nước lũ, có cả người chết do lũ và sạt lỡ đất. Nhóm đã đi từ 4h sáng, 

vào đến Tam Kỳ phải đi ven sườn núi gần 100 km đường rất xấu xe phải di 

chuyển rất chậm, đến 1 giờ trưa mới đến cửa rừng. Còn 10 km là đến chỗ phát 
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quà nhưng bùn lại quá nhiều, xe không vào được, may là gần đó có chiếc xe ben 

chở cát sạn đang tu sửa cầu đã bị lụt cuốn mất, họ cho quá giang vào tận nơi 

phát.Đường ven núi, lên dốc thẳng đầy ổ gà, xe lắc lư mạnh, anh chị em bổ đè 

lên nhau.Vào thấu nơi phát( trên đỉnh núi ) thì áo quần người nào cũng đầy đất 

cát. Chúng em định mua tặng trên ấy gạo, mì, dầu... nhưng cháu Hùng ở Đà 

Nẵng đi tiền trạm, để chọn hộ đói nghèo đúng theo đối tượng mình yêu cầu, 

may là họ ( trong Bản) yêu cầu nên giúp cho họ tiền để họ mua lại giống gia súc 

+ cây trồng giúp cho họ thiết thực hơn kéo dài được cuộc sống.Thưa anh chị, 

trường hợp này nếu đem theo vật thực thì chả biết làm sao mang đem lên.Nhóm 

xin quý anh chị giúp chọ họ mỗi hộ 300.000 đ tổng cộng 43.000.000 đ . 

6. Tiền xe 3.000.000 đ + ăn uống 1 triệuđồng. 

7. Tăng 55 khuyết tật + bệnh hoạn, già yếu neo đơn 11.000.000 đ. 

8. Cho 60 khuyết tật (Long Thọ) ,50 khuyết tật (MTG Nguyệt Biều) 6.000.000đ   

9. Sáng 27/12 âm lịch, bệnh viện nghỉ việc, bệnh nhân một số về nhà. Còn lại số 

ít khoản 200 gồm những bệnh nhân bệnh rất nặng hoặc quá nghèo họ phải ở lại 

bệnh viện trong mấy ngày tết để nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Cả 

nhóm cùng chung nhau mỗi người một ít, chúng em xin anh chị đóng góp vào 8 

triệu đồng.  

10. Cho 60 cháu mù trẻ em ăn bữa trưa 2.500.000 đ.  

11. Tiền thuê xe đợt 1 là 700.000 đ ( thủ lễ, trại mù, chùa cổ lão ) . Chúng em sẽ 

gởi hình ảnh cho anh chị sau.  
 

Thưa anh chị, chúng em tin anh chị vui là sau khi anh chị gởi tặng chị Trương 

Thị Huyền 100 USD , nhờ năng lượng từ tâm của quý anh chị tiếp đó nhiều nơi 

đến giúp đỡ. Anh Song trong nhóm gới 30 triệu đồng sửa lại ngôi nhà hoàn 

chỉnh, có người đến cho làm lại nhà  bếp+ 3 cửa mới, có nhà hảo tâm giúp cho 

cháu ung thư máu 50 triệu đồng để chữa trị. Anh Mãn cũng khỏe hẳn rồi.  

Chúng em rất cảm động khi anh chị đã dành tình thương cho chúng em. Nhân 

dịp Xuân mới, nhóm và chúng em kính chúc anh chị và quý anh chị trong Hội 

sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để tiếp tục tạo điều kiện cho nhóm và chúng 

em đem tình thương, tạo nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những người khuyết 

tật, ốm đau, giàyếu, neo đơn.  

                                      Chúng em 

                              Bữu Tú – Hằng Nga 
 

Bài Tường Trình của Nhóm Hướng Thiện như vậy là quá đầy đủ, rất nhiều 

người ngặt nạn nhân của lũ lụt được giúp đỡ, rất tiếc là ROF quá nhỏ mà thiên 

tai lại quá lớn, chỉ mong sao cho nhiều người, nhiều nhóm chung sức lại sẽ làm 

được nhiều việc lớn hơn để giúp nhiều người ngặt hơn.  

 

Trân trọng Kính trình 
 

ROF 


