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Ngày 5 tháng 5 năm 2019 

 

Trích yếu: Tường trình chuyến đi Từ Thiện của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out 

Foundation (ROF), tháng, 4-2019 

 

Kính thưa quý ân nhân và quý anh chị em thành viên của ROF. 

 

Phạm Đăng Khải và Thanh Mỹ, đồng sáng lập Reaching Out Foundation (ROF)  trong tinh 

thần ROF-Tâm Thiện, vừa mới trở về Mỹ sau chuyến công du ủy lạo, quan sát, những người 

bất hạnh mà ROF đã từng giúp đỡ, bảo trợ trong nhiều năm qua tại Việt Nam. 

 

Trong chuyến đi thăm viếng ũy lạo người bất hạnh, ROF có quay video và chụp hình để làm 

tài liệu cho Hội ROF-Tâm Thiện,  rất may là ROF được sự giúp đỡ tận tình của người bạn 

KQ Trần Phước Huynh, anh cho mượn máy quay video và tình nguyện  thực hiện cho chúng 

tôi cái DVD và youtube toàn bộ chuyến đi để được trình quý ân nhân và quý anh chị em ngày 

hôm nay.  

 

Mời quý vị  tuần tự liên tục xem 12 nơi như sau: 

 

1/ Bắt đầu, chúng tôi ũy lạo hiện kim cho những người khuyết tật ngay tại trong thành phố 

Huế. Họ cư ngụ rải rác, trong một góc nhà đủ để cái giường và cái bàn nhỏ, do bà con thân 

thuộc giúp đỡ, hoặc của từ người giàu lòng nhân đạo, hoặc của từ các nhà từ thiện  mướn cho 

họ, hoặc được các hội từ thiện xây cất cho họ cái phòng 6 thước vuông, gọi là nhà tình 

thương, để cư trú. Chúng tôi chỉ có thời gian để thăm 20 người, vì họ ở rải rác, phải đi bộ quá 

xa, số người còn lại thì Nhóm Hướng Thiện/Đại Diện Địa Phương của ROF tại Huế sẽ tiếp 

tục như họ đã làm hằng tháng.  Mỗi phần quà là 15 USD, ngang khoảng 300 ngàn VNĐ. 

 

2/ Kế tiếp mời quý vị xem tặng quà hiện kim cho người mù và khuyết tật tại xã Hương 

Phong, Thưà Thiên, Huế, mỗi người $20 USD, ngang khoảng 460 ngàn VNĐ, cộng với 1.5 

USD, ngang khoảng 30 ngàn VNĐ để trả tiền xe ôm. 

 

3/ Kế tiếp mời quý vị xem ROF phát quà hiện kim cho các em khuyết tật tại xã Thủ Lễ, Thừa 

Thiên, Huế, mỗi em 20 USD (khoảng 460 ngàn VNĐ) cộng với 2 USD (40 ngàn VNĐ) , là 

vì người xe ôm phải chở 2 người, người mẹ hoặc người cha bồng người con khuyết tật. 
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4/Kế tiếp mời quý vị cùng ROF vào BV Huế, khu bệnh nhân Nhí, khoa Ung thư, phần cao óc 

này vừa được nước ÚC viện trợ và xây dựng  xong. Nơi đây ROF chỉ tặng tượng trưng  5 

USD cho một em để giúp bồi dưỡng và cũng gọi là để an ủi tinh thần cho cha mẹ của bệnh 

nhân.  

 

5/ Kế tiếp xin mời quý vị viếng thăm trường dạy học cho các em khuyết tật tại chùa Long 

Thọ, quý em thật vui khi nhận được quà.  

 

6/ Kế tiếp mời quý vị viếng thăm Dòng Mến Thánh Giá Nguyệt Biều, Huế. Những hình ảnh 

đã nói lên lời, quý Sơ rất là dể thương, hiền hòa, đầy lòng bác ái, rất là đáng kính phục. Quý 

vị sẽ thấy một cô người Pháp, cô nói 3 thứ tiếng, tiếng, Pháp, Anh, và Việt, cô chuyên môn 

về Vật Lý Trị Liệu , tình nguyện đến sống tại Việt Nam để săn sóc các em khuyết tật.  

Chúng tôi rất vui mừng gặp lại Sơ Hiền, Giám Đốc, chúng tôi trò chuyện không ngừng như 

hai người tri kỷ, cái câu “Em Hiền Như Ma Soeur” thật là quá đúng. 

 

7/ Kế tiếp mời quý vị vô thăm trường dạy nghề cho các em khuyết tật, tại đây, ROF chỉ đài 

thọ cho quý em học nghề được có bữa cơm nhiều món ngon tuyệt hảo, khác hơn các bữa cơm 

thường ngày. 

Tại đây trường dạy nhiều ngành nghề như: May, Thêu, Khắc, Mộc, Máy, vẽ, v....v..... 

 

 8/ Kế tiếp mời quý vị vô thăm trường dạy nghề cho các em  mù. Tại đây chúng tôi cũng chỉ 

đài thọ cho quý em học nghề được ăn bún bò và cháu gà. 1 USD/1tô,  ngang với khoảng 23 

ngàn+ 

 

Sau đó chúng tôi có đến tặng 250+ tô bún bò to, 1.5 USD/1tô,  cho 250+ người bệnh tâm 

thần. Kỳ này chúng tôi bị cấm tuyệt đối  không cho quay video và chụp hình . Sau khi đi một 

vòng thăm “dùng chữ xem thì đúng hơn” bệnh nhân thì tôi nghĩ rằng cấm quay và chụp hình 

cũng phải. Thật là tội nghiệp cho số phận của con người.  

 

2 năm trước tôi có lén chụp được mấy tấm hình và đã đem lên website, kỳ này nghiêm ngặt 

hơn, tôi không muốn bị mất máy quay mà tôi mượn của anh bạn Trần Phước Huynh của tôi, 

và có thể bị mất cả toàn bộ tài liệu đã quay mấy ngày qua cho nên tôi nghiêm chỉnh thi hành 

luật cấm. 

 

9/ Bây giờ mời quý vị  rời Huế vào Saigon đi thăm giúp các bệnh nhân nghèo, bi bệnh nặng, 

trong hoàn cảnh túng thiếu, ngặt nghèo trong Bệnh Viện Chợ Rẩy.  

Mời quý vị xem cách thức và diễn tiến cứu xét, từng ca một,  tại Bệnh viện Chợ Rẩy .  

Kỳ nầy chúng ta giúp được rất nhiều ca (cases) nặng,  từ 150 USD/một ca đến 450 USD/một 

ca. Thấy những nét mặt cảm động và biết ơn của gia đình của bệnh nhân, chúng tôi có được 

một cảm giác rất là sung sướng. 

 

10/ Mời quý vị đến Trung Tâm Chĩnh Hình, để thăm bệnh nhân và quyết định giúp đở bệnh 

nhân qua khỏi cơn ngặt nghèo  ngay tại giường bệnh của bệnh nhân. Cám ơn Trời đã cho 

ROF có phương tiện để giúp họ qua cơn ngặt nghèo. 

 

 



 

 

11/ Kế tiếp mời quý vị thăm viếng Trường Mù Bừng Sáng, tại Saigon, Quận 10. Chúng tôi 

thấy sự tiến triển của cơ sở nầy tư 15 năm về trước , từ một căn phòng nhỏ hẹp, với một cái 

gác chật chội, với, lúc đó, 42 em, cùng người sáng lập là một thầy giáo âm nhạc mù, thầy 

Nguyễn Trường, Sau khi thầy vĩnh viển ra đi về nước chúa, quý em bơ vơ,  những em lớn thì 

đi đâu không ai biết, những em nhỏ do hàng xóm trong coi đến khi Dòng Mến Thánh Giá 

Thủ Đức ra tay cứu độ, Từ đó ROF song hành với Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức trong nuôi 

các em. Mời quý vị xem Trường Mù Bừng Sáng hiện nay. Vì quen biết nhiều năm nên mỗi 

lần chúng tôi gặp Sơ Hoàng, Giám Đốc cơ sở, chúng tôi mừng vui cung như chúng tôi gặp lại 

người thân trong gia đình.  

 

12/ Kế tiếp mời quý vị đến thăm, tặng quà hiện vật trị giá 250 ngàn USD/1 phần và 30 ngàn 

hiện kim để trả tiền xe ôm, cho người khuyết tật và người mù tại chùa Hoà Linh, Bến Tre, và 

cũng là trạm cuối cùng của chuyến đi Từ Thiện April 2019 của ROF. 

 

Chúng tôi thành thật cám ơn  sự tổ chức, hướng dẫn thực hiện của: 

Sư Cô Tuệ Dung/ Đoàn Sứ Giã Từ Bi/Saigon 

Anh chị Bửu Tú, Quý anh chị em trong Nhóm Hướng Thiện Bác Siêu, Huế 

Và anh bạn KQ Trần Phước Huynh, chỉ dẫn xữ dụng máy, đóc thúc, và giúp thực hiện 

 báo cáo nầy trên youtunbe và DVD. 

 

Kính chào quý vị, 

 

Trân trọng, 

ROFer Phạm Đăng Khải 

Thư Ký và Thủ Quỹ 

 

 

 
 

 
Đồng Kính gửi: Văn Phòng Hội Trưởng để thẩm  tường 
  Quý ân nhân của ROF 
  Quý anh chị em thành viên ROF 
  Quý Thành viên Đại Diện Vùng   

Văn Phòng Thư Ký để lưu giử 


