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Ngày 14 tháng 6 năm 2018 

 

ROF rất vui vì lại được thêm một thành quã nữa-Kính xin tường trình 

 

 

Lâu lắm cách nay khoảng 15 năm, nhờ sự hướng dẫn và khuyến khích của ni sư Trí Hải, 

ROF nên giúp dân nghèo ở các vùng hẻo lánh cho họ cái giếng nước nhưng không ngờ ROF 

đã đào được cho dân làng quê được 5 cái giếng, rồi bổng hết duyên, ni sư viên tịch, không 

còn ai có khả năng để tiếp tục giúp dân nghèo hẻo lánh có nước uống. 

 

15 năm sau, một thuận duyên khởi niệm đưa ROF lên miền cao nguyên gặp Sr Maria Nguyễn 

Thị Hồng Công Đoàn Mến Thángh Giá và dân tệc thiểu số. Cái ước nguyện của Sr Hồng là 

đào cho dân tộc thiểu số tại 

Buôn : 21 Bảo Đại.  

Làng : Knai 

Xã : Phú Lộc.  

Huyện : Đức Trọng.  

Tỉnh : Lâm Đồng. 

Một cái giếng nước, Sr Hồng thì không có kinh nghiệm đào giếng, ROF thì đã học kinh 

nghiệm từ cố Ni Sư Trí Hải. Muôn vàn khó khăn chứ không đơn giản, từ tìm địa điểm có 

nước, đến chiều sâu, đến ước tính sai của nhà thầu đào, vừa tổn phí, từ sự không lường được 

những rủi ro của nhà thầu v...v.... và v....v....Tôi hứa với Sr Hồng là tôi cố gắng.  

Tôi nhờ ông bạn chí thân của tôi là KTS Hoàng Thỉ Thạch và thuyết trình cho ông bạn tôi tất 

cà những khó khăn mà tôi học được, đảm trách Quản Đốc công trường. 

 

Buổi hợp chánh thức giữa 3 người là Sr Maria Nguyễn thị Hồng, ông KTS Hoàng Thỉ Thạch, 

nhà thầu. Giao kèo đàng hoàng, có nước TỐT phun lên thì trả tiền, không nước không trả, và 

trong vòng 30 ngày mà không có nước, kế hoạch xin chấm dứt, hủy bỏ giao kèo, không có 

tổn phí. 3 mặt một lời. Từ nhà thầu đến dân trong buông ai cũng biết Sr Hồng, đó là điểm lơi 

tốt nhất. 

 

Công Trường bắt đầu  
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KTS Hoàng Thỉ Thạch Đại Diện ROF Quản Đốc công trường 
 
 

 
 

Quang cảnh đang đào giếng 
 
 



    
 

 
   

Bắt đầu khoan ngày 25 tháng 5 năm 2018 



                             

 

Đào xuống tới 75 m -  có nước phun lên – Không có phèn - Mừng quá 



   
 Nước xả thử chảy 7 tiếng đồng hồ, nước tốt sạch 
 
 

 



 
 
 

 
 

Đồng nào buôn 21-Bảo Đại, Đức Trọng Lâm Đồng chơn thành tri ân 
ROF – Khải đã tài trợ giếng khoan. 

Hoàn tất  ngày 15 tháng 6 năm 2018 



 
 

 
Sr Hồng là người mang backpack va đội mủ đen đang phát quà cho dân buông 

 
Sr Maria Hồng đang thăm hỏi thăm sức khỏe mấy người mẹ trẽ 
 
 
 
 



 

  Ngày 15 tháng 6 năm 2018 
 

 
Sr Maria Nguyễn Thị Hồng  đang giao cái giếng  cho đồng bào buông 21 
Bảo Đại, đang tỏ đôi lời dặn dò và hướng dẫn cách xử dụng. 

ROF                                           


