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Mọi chi phí giấy, mực, in ấn đề do 
các hội viên ban chấp hành của hội 
hổ trợ.

99% tiền quyên được được gởi về 
Việt Nam để chi tiêu cho các dự án.

michel.moor@bluewin.ch

Trong năm 2009, hội nhận được sự tài trợ của các công ty sau : RETRIPA, OPEN, IKEA, 
Xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân

BELGIQUE

Chương trình phát gạo
Ngày 10/04/2009, 4 hội viên trong ban chấp hành hội về Việt Nam để 
giám sát các dự án của hội. Cùng trong dịp ấy, hội chúng tôi đã tổ chức 
phát gạo cho 400 gia đình nghèo của các thôn Đá Bàn, Xuân Sơn và Tu 
Bông, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chiếc cầu dự định xây nằm ở Hương Sơ, cách thành nội Huế khoảng 3 cây 
số, thuộc miền Trung nước Việt Nam. Vùng này có khoảng 7’000 dân cư 
của 3 làng Tri Lễ, Đốc Bửu và Lê Khê.

Hiện nay, dân làng và học sinh đi qua lại trên 
một chiếc cầu khỉ bắc ngang qua dòng nước để 
tránh phải đi vòng 4 cây số mổi bên cầu.

Hằng ngày có hơn hàng ngàn lượt người xử dụng 
chiếc cầu này để đi làm việc hoặc đi đến trường. 
Xe đạp hay xe gắn máy là phương tiện đi lại 
của dân, nhưng lại không thể qua chiếc cầu này 
được.

Chiếc cầu được dự định xây theo kiểu cầu Nhật 
Bản có 3 trụ. Chiều dài cầu là 20 m trên 2 m 
chiều ngang. Chúng tôi chọn chiều ngang này 
nhằm mục đích không cho phép xe đạp hoặc 
xe gắn máy giao nhau hai chiều và cũng nhằm 
mục đích không cho phép các loại xe khác lưu 
thông trên cầu. 3 cột trụ nhằm đảm bảo cho 
cầu được vững vàng sẽ được đóng vào đáy dòng 
sông. Cầu xây bằng bê-tông vì lý do kinh tế.

Magasin 
d’Aubonne

Ở Việt Nam giá gạo chênh lệch 
nhiều tùy theo chất lượng các loại 
gạo. Các loại gạo chất lượng cao 
dành để xuất khẩu, còn dân nghèo 
ở làng quê thì tiêu thụ gạo chất 

lượng dở bán 
với giá là CHF 
0.43 một ký. 
Tiền mua gạo 
ăn chiếm một 
khoảng lớn 
trong ngân 
sách các gia 
đình nghèo.
Loại gạo đắt 
tiền nhất giá 
CHF 1.20 một 
ký.

Mỗi gia đình ra về với 10 kg gạo loại ngon.

Để tổ chức việc phát 
gạo, chúng tôi yêu 
cầu Hội Chử Thập Đỏ 
tại mổi thôn cung cấp 
danh sách các hộ ng-
hèo.

Dự án xây cầu

Merci
à tous nos 
donateurs



Dự án xây nhà tình thươngDự án xây nhà tình thương
Trong thời gian từ ngày 10 đến 20 tháng 4 năm 2009, ban chấp hành của 

hội đã đi tham quan các ngôi nhà do hội hổ trợ 
xây trong năm 2008 và đầu năm 2009.

Chánh quyền nơi các thôn mà hội giúp đở xác 
định danh sách những hộ cần hổ trợ. Chánh 
quyền địa phương cũng đóng góp tài chánh để 
xây nhà tình thương cho các hộ nghèo. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng yêu cầu những hộ này kêu 

gọi sự tham gia đóng góp của họ tộc, bạn bè, bà con láng giềng.
Còn lại phần lớn ngân sách chi phí xây cất là do hội tài trợ.

Chúng tôi đã thống kê trong 3 thôn Tu Bông, Xuân Sơn và Đá Bàn 60 ngôi nhà trong 
tình trạng đổ nát trầm trọng. Nóc nhà và tường 
không thể đứng vững trong mùa mưa gió tới. 
Chúng tôi phấn đấu để có thể xây lại 1 hoặc 2 
căn nhà mổi tháng, tùy theo số tiền mà chúng 
tôi quyên được.

Ban chấp hành Hội chúng tôi cũng đã cứu xét 
ưu tiên giúp xây lại 10 căn nhà trong tình trạng 
hư hỏng nặng. Việc xây dựng cần phải thực 
hiện càng sớm càng tốt vì những ngôi nhà này 
có nguy cơ bị sập trước những cơn gió mạnh 
của Tu Bông trong mùa mưa sắp tới.

Ví dụ một căn nhà ở Tu Bông được hội tài trợ xây. Ngôi nhà này bị dột nát và không thể 
đứng vững trước những cơn gió mạnh của vùng này. Gia đình Bùi Công Vủ đã góp sức 
vào công tác xây dựng.

Trước khi xây, tháng 4/2008        Tháng 8/2008       Tháng 4/2009          Hội đến kiểm tra

Gian nhà bếp trước và sau khi xây lại                                                                  Mái nhà lợp bằng ngói Ngôi nhà của gia đình Nguyễn thị Tuyết Nhung không ở được nữa trong mùa mưa sắp tới.

Những ngôi nhà sẽ được hội tài trợ xây sắp tới đây

Gia đình Vo Thi Hong Hoa, Da Ban           Gia đình NGUYÊN Thi Lan, Xuân Son  Gia đình NGUYÊN Tri, Tu Bông

Gia đình LÊ Hông Trang, Hoa Son            Gia đình NGUYÊN Thi Lan, Tu Bong        Gia đình NGUYÊN Thi Quyên, Xuân Son

Hội chỉ hổ trợ xây lại duy nhất những ngôi nhà trong tình trạng đổ nát hư hỏng trầm trọng.                  Mái nhà lợp bằng tôn rẻ tiền 


