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Tháng July 2020
Trích yếu: Việc làm của ROF trong hoàn cảnh Đại Dịch COVID-19 như thế
nào.
Kính thưa quý ân nhân,
Như ROF đã thưa trình nhiều lần và hiện còn lưu giữ trên website của ROF là,
Hằng năm tất cả các nơi từ các tĩnh miền Đông và miền Tây Nam bộ đế Saigon
ra Thừa Thiên , Huế miền Trung đến Tây Nguyên có cùng một phương thức
phát quà gióng nhau, nghĩa là mỗi nơi ROF cho tập hợp nngười ngặt lại một
chỗ và phân phát quà cho từng người tại chỗ, chỉ mất có một ngày để hoàn tất
phát quà cho khoảng 120 hộ, nhưng trong hoàn cảnh Covid-19 thì quá khó
khăn, vừa mất nhiều thời gian, vừa cực nhọc, vừa lo lây bịnh, vừa thiếu người
phụ giúp, tram bề khó khăn.
Đại Diện của ROF phải thay đổi cách thức tặng quà, thay đổi như thế nào? Xin
mời quý ân nhân xem lời trình bày của Sư Cô Tuệ Dung sau đây

Anh chị kính,
2 tuần nay Tuệ Dung cứ một ngày trong tuần đi về Bến Tre
khảo sát những nhà nghèo nhất để tặng bồn nước 2000 lít cho
họ hứng trữ nước mưa dành cho mùa khô khi nước bị ngập
mặn có nước ngọt để uống, mỗi lần đi như vậy chỉ được 10
nhà vì vào tận vùng sâu vùng xa, nơi người dân chỉ có việc làm
cực nhọc tốn rất nhiều thời gian mà tiền công không được bao
nhiêu như nạo dừa khô, mò cua, lột vỏ đậu phọng, v.v. Khi lựa
xong những nhà đáng được tặng như đông con, có ba hoặc mẹ
già, hoặc khuyết tật mà phải nuôi cháu nội còn nhỏ để cha mẹ

nó đi tha phương cầu thực, Tuệ Dung đến tiệm trả tiền bồn
nước xong phải đợi gần một tuần sau họ giao bồn về từng nhà
mới về nhiệm thu rồi đi khảo sát 10 nhà mới. Ngày mai Tuệ
Dung lại đi nữa để nhiệm thu những bồn đã mua tuần trước.
Có đi vào những nơi nghèo khổ như vậy mới thấy thương các
trẻ nhỏ, chúng nó hầu như tự túc tự cường vì không có người
lớn ở gần, ăn mặc lôi thôi. Tuệ Dung muốn khoảng cuối tháng
8 về phát quần áo đi học cùng vở và dụng cụ học sinh cho tụi
nhóc, nhưng vì chưa bàn sự việc cụ thể với sư Như Quang và 1
sư ở ngôi chùa khác giới thiệu các nhà nghèo nên chưa quyết
định thế nào. Khi quyết định xong xuôi, Tuệ Dung sẽ báo cho
anh chị biết việc phát quà như thế nào, có thể kỳ này nên
thêm mấy chục phần cho những người nghèo khổ như thế.
Đúng là hộ pháp gia hộ, Tuệ Dung đang nghĩ đến việc đó mấy
hôm nay thì anh chị hỏi đến, Tuệ Dung mừng lắm.
Vài hàng mến chúc anh chị mạnh khỏe, bình yên.
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