REACHING OUT FOUNDATION
A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION

Email address: khaidangpham@yahoo.com
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9-25-22
Kính thưa quý ân nhân,
Kính mời quý ân nhân đi một vòng thăm Quý Sr. của các Công Đoàn từ Saigon
lên Lâm Đồng, qua Pleiku/Giarai, ngang Thừa Thiên Huế và ra Quảng Bình, để
thấy quý seours rất vui khi nhận được quà của ROF để chăm lo cho trẻ mồ côi,
kẻ khuyết tật, người bất hạnh, người nghèo khó trên Tây Nguyên. Mời quý ân
nhân ngầm nghe nổi vui mừng của quý Seours.
1
Sr nguyễn Hiền, Mái Ấm Nguyệt Biều
To:
Khai D. Pham
Mon, Sep 19 at 1:45 AM
Mái Ấm Nguyệt Biều vẫn bình an. Các cháu mồ côi đã đi học lại 2 tuần. Các
em khuyết tật cũng vậy, đã học lại sau vài tuần nghỉ hè.
Hiện tại Mái Ấm đang chăm sóc và giáo dục hơn 60 em, trong đó có 13 em
bình thường, còn lại là các em khuyết tật. Mái ấm cũng mới nhận 3 em nhỏ sơ
sinh bị bỏ rơi.
Hôm nay quà của Bác đã đến với các cháu trong Mái Ấm ( 500 USD). Thay
mặt các cháu mồ côi, khuyết tật các soeurs xin hết lòng cám ơn Bác và Quý ân
nhân đã yêu thương nâng đỡ các cháu. Kính chúc Bác và Quý An nhân luôn an
mạnh, hạnh phúc trong cuộc sống.
Cám ơn Bác luôn yêu thương Mái Ấm.
Kính cám ơn Bác nhiều.
Kính chúc Bác luôn sức khỏe, và cũng cầu nguyện cho Mái Ấm với Bác nhé.
Sơ Hiên và Các Sơ.

Quý ân nhân thấy một phụ nữ vỏng vỏng cao đứng giữa đó là một tiến sĩ chuyên khoa Vật Lý
Trị Lịêu người Pháp. Cô tình nguyện đến Mái Ấm Nguyệt Biều, Thừa Thiên Huế để giúp
chăm lo cho các em, Chúng tôi phái đoàn ROF có gặp cô một lần cách nay mấy năm tại công
đoàn Nguyệt Biều nầy.

2
Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng
Cơ Sở Nuôi Dưỡng và Hướng Nghiệp Trẻ Khiếm Thị,
Tại Q. 10, Saigon
Chào Anh Khải
Sr đã nhận 500usd cám ơn tâm lòng hy sinh của anh và Quí vị ân nhân.
Chúc Anh và Quí vị bình an hạnh phúc.
Sr M Nguễn thị Hoàng

3
Sr Maria Trần Thị Lan, Quảng Bình
Công Đoàn Mến Thánh Giá Huong Phuong , Quảng Bình
To:
Khai D. Pham
Mon, Sep 19 at 6:00 AM
con kính chào Bác
Thưa bác con và các Sơ cùng các em vẫn khỏe cả, dịp Trung Thu vừa rồi chúng
con tổ chức cho các em vui lắm.
chúng con vẫn sinh hoạt bình thường, khi nào có chuyện gì thay đổi con sẽ báo
cho Bác và quý ân nhân biết ah.
Cảm ơn Bác đã gửi tiền cho các em khuyết tật của chúng con, chiều nay con đã
nhận được 500 đô Mỹ.
Hiện tại con đang đi lễ an táng nên chưa kịp biên thư cảm ơn, chúa Nhật con sẽ
gửi thư.
Xin Chúa chúc lành cho bác và quý ân nhân
Trân trọng cảm ơn
Sr Lan

4
Sr Ana Ngô Thị Mỹ
Công Đoàn Cô Nhi Sao Mai- Pleiku
To:
Khai D. Pham
Mon, Sep 19 at 7:43 AM
Bác Khải kính yêu !
Cám ơn bác đã thăm hỏi, vui lắm và được an ủi rất nhiều vì có Bác luôn quan
tâm thăm hỏi Bác ạ.

Sr và các cháu vừa lần lượt trải qua một đợt cảm cúm và ho dai dẳng . cho đến
giờ các em bé sơ sinh vẫn còn thường xuyên đi khám bệnh và uống thuốc Bác
ạ. Hy vọng sẽ mau bình phục , để các cháu an vui đến trường cho một năm học
mới.
Sr và các cháu mong Bác được an khang hạnh phúc trong cuộc sống không lạc
quan cho lắm vì dịch bệnh này Bác nhé.
Kính thưa bác, sr đã nhận được 600 USD bác gởi giúp các cháu cô nhi Sao Mai
rồi. cộng đoàn Cô nhi Sao Mai xin cám ơn Bác nhiều thật nhiều . Xin Bác nhận
nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của các cháu và sr nhé.
Kính chào Bác kính yêu.
Sr Anna Mỹ. Cô nhi Sao Mai. Pleiku

5
Fr Sr Nguyễn Thị Ơn, On Maria <mariaon269@gmail.com>
To:
Khai D. Pham
Fri, Sep 23 at 6:57 PM
Chào anh,
cám ơn anh Sr vẫn khỏe không có gì thay đổi , Sr vẫn đang phục vụ và giúp
các cháu học ạ vì thời gian qua Sr lo tổ chức cho các cháu vui tết trung thu và
năm học mới nên không thông tin cho anh được, nhưng Sr vẫn luôn nhớ và cầu
nguyện cho anh Bình An và nhiều niềm vui.
Chao anh, Sr đã nhận được tiền anh gửi là 500USD hai bữa nay rồi cám ơn anh
Sr sẽ trang bị thêm cho các cháu đồ dùng cần thiết để các cháu đi học ạ . Cám
ơn anh chúc anh bình an

Thành thật cám ơn tất cả quý ân nhân và quý Seours

ROF

