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Những dự án trợ giúp ở Việt Nam  

Dự án : xây nhà tình thương  

Sự thành tựu đầu tiên của chúng tôi là xây dựng toàn bộ căn nhà này cho gia đình 
Nguyễn Quân, có 3 đứa con nhỏ mồi côi cha. 
Căn nhà lúc trước bị dột nát và không thể đứng vững trước gió. 
Chi phí xây dựng là 2'000.- quan Thụy Sỹ và đựơc quyên góp từ những số tiền tặng 
của tư nhân. 

Dự án : giúp đóng học phí  
Chúng tôi dùng những số tiền mà hội đã quyên đựơc để giúp cho những 
gia đình cơ cực nhất xây lại ngôi nhà của họ. 

Association « Offrir un toit » 
Kim Gutbrod 
Ch. de la Dranse 3 
1004 Lausanne 

Banque Cantonale Vaudoise      
1001 Lausanne  CCP: No. 10-725-4 
Compte: 5183.78.72 
Clearing: 767 

www.offriruntoit.org 

E-banking 
IBAN: CH1600767000U51837872 
BIC:    BCVLLCH2LXXX 

Gia đình NGUYỄN Quân, Vạn Phước,  
Tu Bông.  
Tình trạng ngôi nhà vào tháng 4/2008 
 

Với 55.- quan Thụy Sỹ, chúng tôi có thể 
đóng học phí nguyên năm cho một em 
học cấp 2. 
Hội cũng hổ trợ cho 2 sinh viên nghèo : 
một sinh viên ở Tu Bông đang học năm 
thứ 2 Đại học Dược Saigon và một sinh 
viên ở Đá Bàn đang học năm thứ 2 Đại 
học Thủy Sản Nha Trang. 

Chúng tôi dùng những số tiền mà hội đã quyên đựơc để đóng học phí cho khoảng 
20 đứa trẻ thuộc gia đình nhgèo ở Tu Bông trong năm học 2008-2009. 

Ngôi được xây lại vào tháng 6/2008                                     Vị sư là người tin cậy của chúng tôi 

Chúng tôi có một ngân sách sức 
khỏe để tài trợ những người bệnh 
nặng không có tiền chửa trị vì 
nghèo hoặc không có thu nhập. 

Trong năm 2008, hội chúng tôi nhận được sự giúp đở từ các tư nhân và các công ty sau đây : 

 

Bỉ Quốc  

 

Mọi chi phí giấy tờ,in ấn và vật dụng văn phòng đều do 
các thành viên của Hội đài thọ. 99% đóng góp của các 
nhà hảo tâm được dùng tài trợ các dự án của Hội. 



Dự án : xây nhà tình thương  Projet: Offrir un toit         
Ngôi nhà này sẽ được hội hổ trợ xây lại nhờ số tiền của Công ty RETRIPA 
ở Crissier tặng. Sẽ khởi công xây dựng vào tháng 9/2008. 

 
 
 
 
 
 
Đây là 4 công trình xây dựng 
được dự trù trong năm 2008 

Nhờ sự hổ trợ tài chánh của những mạnh thường quân, hội đã giúp các 
gia đình nghèo nhất xây lại nhà. 

Gia đình Bùi Công Vủ, Vạn Phước, Tu Bông. Tình trạng ngôi nhà vào tháng 4/2008  

Nhà đang xây 
Hình nhà đã xây xong 

Photo maison reconstruite 
 
 

Hội chúng tôi giúp đở gia đình này hai triệu 
đồng (140.- quan Thụy Sỹ) để mua 1 tấn  
xi-măng. 

Gia đình NGÔ Thị Năm, Vạn Phước, Tu Bông. Tình trạng ngôi nhà vào tháng 8/2008 


