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Les fournitures, papier, impressions 
et matériels de bureau sont pris en 
charge par les membres du comité.

Les 99% des dons sont envoyés au 
Vietnam pour les différents projets.

michel.moor@bluewin.ch

Notre association a été aidée en 2009 par des dons privés et par les sociétés suivantes:

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.

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 ng-
hèo 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: Tài trợ mổ tim cho một em bé
Tháng 7-2009, chúng tôi nhận được một sự yêu cầu tài trợ khẩn cấp một ca 
mổ tim cho một em bé 4 tuổi. Em bé tên Lê Thành, lẻ ra phải được giải phẩu lúc 

em 2 tuổi. Nhưng vì cha mẹ em nghèo không có 
tiền trang trải chi phí giải phẩu, nên bệnh tình của 
em kéo dài đến thời kỳ cuối bắt buộc phải mổ. Nếu 
không sức khỏe em sẽ gặp vấn đề.

Khi biết được sự 
việc, hội chúng 
tôi quyết định 
đứng ra bảo đảm 
thanh tán chi phí 
cuộc giải phẩu 
cho em Thành. 
Với sự bảo đảm 
này, Viện tim ở 

Saigon đã ấn định ngày giải phẩu cho em.

Ngày 5 tháng 10 2009. Chúng tôi kêu gọi sự 
giúp đở của người thân, bạn bè ở Thụy Sỷ, Mỹ, 
Canada và Việt Nam để quyên đủ số tiền cần 
thiết. Chúng tôi đã nhanh chóng gom đủ số tiền 
US$ 2’950.- để đóng tiền cho ca giải phẩu.
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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.

í 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

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 


