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15 June 2021,
Kính gửi quý ân nhân Mạnh Thường Quân,
Với phương tiện hạn hẹp và di chuyển khó khăn trong thời gian Đại nạn Covid-19, nhiều nơi nhỏ bé xa xôi phải âm thầm chịu cảnh
lầm than. Tại xã Daploa, huyện Đa Hoa, tĩnh Lâm Đồng, những nhà trẻ tình thương phải đóng cửa, ROF được biết có 10
cô giáo thất nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, ROF nhờ Các Sư cô tại các chùa địa phương đại diện ROF tặng cho họ mỗi
người 1 triệu, tương đương với 50 usd để cứu giúp gia đình họ sống qua ngày trong thời gian dài đại nạn covid-19. Một miếng khi
đói bằng một gói khi no.
Kinh mời quý ân nhân Mạnh Thường Quân xem vài hình ảnh tượng trưng để quý ân nhân có một khái niệm về cách thức làm việc
của ROF là đưa quà thẳng đến tận tay người cần giúp đỡ.
ROF có hỏi các Sư cô, sao không đeo khẩu trang, thì đây là câu trả lời của Ni Sư Hạnh Ngọc:

Adidaphat ! Trước hết con xin chân thành cám ơn sự quan tâm của bác đối với cô trò chúng con !
Thưa Bác ! Sở dĩ tụi con không đeo khẩu trang vì trong thời gian nghỉ tụi con chăng đi đâu hết chỉ ở chùa tụng kinh mà thôi,
còn mấy cô giáo thì cũng chẳng đi đâu ra khỏi nhà bác ạ ! Vả lại cũng để mấy cô giáo diện kiến bác luôn !🙏🙏🙏
Thành phố hôm nay lan nhanh quá bác ạ ! Lâm đồng con ở thì chưa có ca nào nên cũng có phần yên tâm nhưng không vì
thế mà chủ quan bác ạ.
Kính chúc bác và hội từ thiện và gia dình được mọi sự bình an!

Bên trường Tình Thương K’ Nai, tại Xã K’Nai, cũng trong
các em bằng cách gửi thức ăn đến cho các em bằng đường xe đò.

Tĩnh Lâm Đồng thì ROF cứu giúp

Tại saigon thì thảm nảo hơn, những người bán vé số không có khách hàng

ROF tặng người bán vé số, 300 ngàn để gia đình họ lây lất qua ngày, và nhiều người khác nữa nhưng không chụp hình được.
Thành thật Cám ơn quý ân nhân Mạnh Thường Quân..

ROF Khải

