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Plaquette No.1 

Projets d’aide au Vietnam 

Dự án : Mái nhà Tình thương cho Đá Bàn 

Là một vùng ngoại ô gần núi và biển, Đá Bàn gồm có 500 gia đình, trong 
đó 100 gia đình xem như nghèo nhất. Dân không có nghề nghiệp gì ngoài 
việc đi núi đốt củi làm than bán trong mùa khô, lương tháng khoảng 
1’000’000 đồng. Nhưng đến mùa mưa (tháng 8 đến tháng giêng) thì 
không làm gì được.  

Dự án : Sửa chửa một chiếc cầu treo  
Chiếc cầu treo ở Đại Ninh là gạch nối giữa hai khu dân cư ; trường 
học, chợ búa, v.v. bị ngăn cách bởi dòng suối. Không có chiếc cầu 
này, dân cư phải lặn lội đi nhiều cây số đường vòng. 
 
Chiếc cầu này do một vị tăng trong 
vùng xây cách đây hơn 15 năm, hiện 
nay rất củ kỹ và không có dự án nào 
nhằm tu bổ lại chiếc cầu cả.  
 
 
Tình trạng hiện nay của cầu không 
còn đáp ứng tiêu chuẩn an ninh : 
ván bị sút ra ở nhiều nơi trên mặt lối 
đi và trẻ con có thể bị lọt xuống 
suối.  
 
 
Một kỹ sư cầu cống tình nguyện đứng ra trông coi việc sửa chửa cầu nếu 
chúng tôi tìm được nguồn tài trợ chi phí. 
 
 
Một tấm bảng nhỏ đề tên quý vị hảo tâm sẽ được gắn trên các trụ cầu.  

Trong dịp về VN tháng 3 vừa qua, tôi có đi thăm Huế 
nơi mà tôi có hoạt động từ thiện và nơi đây đã được hổ 
trợ để xây một trung tâm bảo trợ cho các em bơ vơ 
được sống và ăn học. Tôi có nghiên cứu một địa điểm 
rất cần giúp đỡ, tên là Đá Bàn, thuộc tỉnh Khánh Hòa 
(cách thành phố Hồ Chí Minh 500 km). 

Vì không đủ ăn, họ không 
thể nào có tiền để sửa 
chửa lại nhà ở. Vì vậy, 
nhà cửa rách nát, bị dột 
trong mùa mưa. 
 
Mùa mưa bắt đầu vào 
tháng 8. Do đó, cần gấp 
rút giúp đở dân nghèo ỡ 
Đá Bàn để họ có một mái 
nhà lành lặn trong mùa 
mưa sắp tới. 
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Chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị giúp sửa sang lại một 
phần nào nhà ở của họ. Chúng tôi sẽ chụp hình và gởi đến quý vị 
tấm ảnh của ngôi nhà mà quý vị tài trợ để sửa sang. 

Dự án : Xây một trung tâm bảo trợ cho các em bơ vơ  Dự án : Mái nhà Tình thương cho Đá Bàn 

Ví dụ về chi phí: 
Làm lại mái nhà: 400.- quan Thụy Sỉ 
Làm lại mái nhà và tường: 800.- quan Thụy Sỉ 
Sửa sang lại một phần nào của ngôi nhà: tùy lòng hảo tâm của quý vị 

Dân cư trong vùng rất đói kém, vì rất ít đất ruộng do địa lý nằm giữa núi 
và biển. Họ sống chủ yếu bằng nghề đốt củi làm than trên núi hoặc xúc 
cua sò trong mùa nắng. Trong 6 tháng mưa còn lại, họ không có việc làm 
và ruộng đồng bị nước mặn tràn vào. 

Xây một trung tâm bảo trợ cho các 
em bơ vơ, tàn tật và có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn ở Tu Bông được 
sống và ăn học. 

Tòa nhà trung tâm bảo trợ trẻ rộng 200 m², mái ngói (vì gió mạnh trong 
mùa mưa) và 4 phòng có khả năng thâu nhận 32 cháu. 

 
 
 
Kinh phí xây dựng : 
3 triệu đồng VN/m² * 200 m² 
Tổng kinh phí: 600 triệu đồng VN 

 
Song song, chúng tôi tìm nguồn tài trợ để đóng học phí cho trẻ em thuộc 
gia đình nghèo. Do cha mẹ các em không đủ khả năng đóng tiền học cho 
các em, đây là lý do chính của trẻ em thất học (10%) ở Tu Bông. 

Chùa « Ngoc Van » ở Tu Bông đồng ý 
hiến tặng lô đất 3'000 mét vuông cạnh 
chùa cho trung tâm bảo trợ trẻ em khi 
chúng tôi bắt tay vào việc xây cất. 

Dân số trong vùng    13’865 
Gia đình nghèo được thống kê       260 
Trẻ em từ 6 đến 16 tuổi                  2’200 
Trẻ em tàn tật                                      50 
Trẻ em thất học                                  270 

Trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ được xây bao gồm một toà 
nhà có 4 phòng, một lớp học, bếp và nhà ăn, cùng với 
một sân chơi và một vườn hoa. 


