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Các nhà hảo tâm và bạn hữ

Chúng ta đã gặt hái nhiều thành t

Năm 2017 chứng kiến nhi
710 triệu đồng trong nhi
thành lập cách đây 10 tháng, mang l
nhiều đồng bào bất hạnh ở

Với thành tích kỳ diệu này, T
HỮU RẤT NHIỀU VÌ TẤM LÒNG R
CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN NĂM 2017 V
đầy ý nghĩa đã hoàn thành 
dự kiến sẽ thực hiện trong năm 
thấy TỪ HÒA đã khởi động m
ban đầu đã không thể đạt đư
xứng đáng được tán dương c

Vào dịp Năm Mới 2018, T
đến tất cả và chúc các bạn nhi
Từ Hoà hy vọng quý bạn s
thiện trong Năm Mậu Tuất và nhi

Tiến sĩ Tiến Đặng 

Người sáng lập TỪ HÒA 
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COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

THƯ CẢM ƠN
ữu thân quý, 

u thành tựu trong năm vừa qua! 

n nhiều hoạt động từ thiện với tổng giá tr
ều lĩnh vực được triển khai bởi Từ Hoà, do mình 

p cách đây 10 tháng, mang lại hạnh phúc, tình thương và s
ở Việt Nam.  

u này, Từ Hoà xin cảm ơn quý bạn.  CÁM ƠN CHƯ B
M LÒNG RỘNG RÃI VÀ SỰ ĐÓNG GÓP TÍCH C

N NĂM 2017 VỚI TỪ HOÀ. Sau đây là nh
ã hoàn thành đáng được ghi nhận trong năm 2017 và các d

n trong năm 2018 hoặc xa hơn nữa. Tất cả 
ng một cách tốt đẹp và sẽ vươn xa. Nhữ
t được nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình 

c tán dương của tất cả quý bạn. 

Từ Hoà chân thành gởi lời tri ân sâu sắ
n nhiều sức khoẻ, thịnh vượng, hạnh phúc và an l

n sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong các ho
t và nhiều năm sau nữa. 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 

M ƠN 

ng giá trị lên đến hơn 
Hoà, do mình 

ương và sự an lạc cho 

CÁM ƠN CHƯ BẠN 
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO 

. Sau đây là những dự án 
n trong năm 2017 và các dự án 

 điều này cho 
ững thành tựu 

t tình đầy từ tâm 

ắc từ đáy lòng 
nh phúc và an lạc. 

chúng tôi trong các hoạt động từ 



 

1. Dự án cầu Cha Niên Bridge xã Tri

Hạnh phúc đến với hàng ngàn bà con s
khi diễn ra lễ khánh thành cây c
bị phá hỏng do chiến tranh tàn kh
mét và rộng 2,2 mét. Cầu có ho
chi phí là 252 triệu đồng (15.00
nhà hảo tâm từ khắp nước Úc, M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thư viện cộng đồng mi

Một thư viện cộng đồng đã đư
Anh, Quận Tân Phú, Sài Gòn. Th
thiện hướng thượng liên quan đ
sống khoẻ, sống vui, tôn trọng nhau, hoà h
hệ.  
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u Cha Niên Bridge xã Triệu Ái, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Qu

i hàng ngàn bà con sống ở 2 xã Nại Hiệp và Ái Tử vào ngày 
khánh thành cây cầu mới sau gần 50 năm chờ đợi từ năm 1968 

n tranh tàn khốc ở Tỉnh Quảng Trị. Cây cầu mới có trọng t
u có hoạt tải trên 2 tấn và con đường dẫn đến cầu dài 250 mét. T

000 đô Úc) do TỪ HÒA tài trợ nhờ vào sự đóng góp c
c Úc, Mỹ và Việt Nam. 

ng miễn phí ở Sài Gòn (20 triệu đồng) 

được khai trương vào ngày 16/07/2017 tại 166 
Sài Gòn. Thư viện là nơi sinh hoạt văn hoá với sách có ch

ng liên quan đến đạo đức, tôn giáo, kỹ năng sống và lối s
ng nhau, hoà hợp và bảo vệ TRÁI ĐẤT xanh tươi cho nhi

 

nh Quảng Trị 

vào ngày 19/07/2017 
1968 khi cây cầu cũ 

ng tải 4 tấn, dài 39 
u dài 250 mét. Tổng 

đóng góp của hơn 80 

166 Đường Phan 
i sách có chủ đề hướng 

i sống lành mạnh: 
T xanh tươi cho nhiều thế 
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Ngoài những trang bị hiện có như phòng và bàn ghế, vv… được sử dụng cho trẻ em lớp học 
tình thương vào ban đêm, Từ Hoà đầu tư thêm kệ sách và bình nước lọc (20 triệu đồng). 
Sách thì có nhiều loại được biếu tặng theo chủ đề chúng tôi đưa ra bởi nhiều cá nhân và tổ 
chức mà chúng tôi kêu gọi thông qua trang web và liên lạc trực tiếp. 

3. 317 bộ đồng phục mới dành cho học sinh mẫu giáo vùng dân tộc miền núi ở 
huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận 

317 bộ đồng phục mới dành cho trẻ em có giá trị 17 triệu đồng (1.000 đô Úc) đã được giao 
đến hai trường mẫu giáo Phước Thành và Phước Bình tại huyện miền núi Bắc Ái, Tỉnh Ninh 
Thuận trong tiếng cười và niềm vui của hàng trăm trẻ em, giáo viên và phụ huynh ngay 
trước ngày khai giảng năm học mới 2017-2018.  Bác Ái nằm trong danh sách 63 huỵện 
nghèo nhất ở Việt Nam nơi người Raclays và Chàm sinh sống. Cuộc sống và việc học tập của 
các em cần rất nhiều sự giúp đỡ. Thật ra có nhiều trẻ không có đủ áo quần mặc để tránh ánh 
mặt trời thiêu đốt vào mùa khô. Chính vì vậy sự chia sẻ và tham gia của quý bạn có ý nghĩa 
rất lớn và thiết thực, góp phần giảm thiểu nỗi khổ cho các em.  

 

 

4. Cứu trợ nạn nhân bão Đam-ri ở Miền Trung Việt Nam 

260 phần quà (trị giá 112.500.000 đồng = 6.600 đô Úc), đã được các đại diện và tình 
nguyện viên của Từ Hoà giao trực tiếp cho các nạn nhân bão Đam-ri tại xã Đại Hưng và Đại 
Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/11 và 26/11/2017. Đây là những gia 
đình được đánh giá là chịu thiệt hại nặng nề trong vùng bị bão tàn phá dữ dội nhất vào 
những ngày mưa lớn như thác vào cuối đợt bão Đam-ri ngày 4/11/2017. Đã khổ vì cảnh 
nghèo mà nay người dân lại còn khổ hơn do đợt lũ cuốn trôi nhà cửa và mùa màng. Rõ ràng 
sự giúp đỡ hào phóng bằng tiền mặt và sự góp công của các bạn đã giúp giảm bớt phần nào 
nỗi lo lắng và khổ sở của bà con.  
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5. Lớp học tình thương cho trẻ em bất hạnh ở Sài Gòn 

Năm nay, 3.300 Đô Úc (56.500.000 Đồng), rút từ quỹ của TỪ HÒA đã được cung cấp cho 
anh Hùng, người sáng lập Lớp học Tình thương Hoà Hảo, một trung tâm từ thiện đa 
năng. Đáng lẽ phải giao 3.600 Đô Úc, nhưng do thực hiện nhiều chương trình từ thiện 
cùng lúc nên bị bội chi. Dự kiến sẽ bù lại bằng số tiền sẽ chi cho năm 2018 là 4.500 Đô 
Úc cho trung tâm giáo dục suốt đời này. Với sự giúp đỡ kịp thời từ các thành viên cơ 
hữu của TỪ HÒA, 2.250 Đô Úc là số tiền đầu tiên thu được ngay trước thềm năm mới 
2018. Một lần nữa, TỪ HÒA nhân dịp này cám ơn sự hỗ trợ và tham gia thường xuyên 
của quý bạn vào chương trình giáo dục bổ túc văn hoá này của Lớp học Tình thương 
Hoà Hảo. 

 

6. Chương trình Chắp cánh (500 Đô Úc) (8.600.000 Đồng) 

Chương trình Chắp cánh của chúng tôi trong tháng 11/2017 lại giới thiệu được 5 em 
nữa từ Lớp học Tình thương Hoà Hảo đến học nghề tại Công ty L’oreal Sài Gòn để trở 
thành thợ làm tóc chuyên nghiệp, tiếp theo sau thành công của 2 em trong nhóm đầu 
tiên gồm 6 em. Hai em này kiếm được thu nhập 6-10 triệu đồng/tháng, khuyến khích 
các em nhóm thứ hai nỗ lực hơn nữa để học và lấy chứng chỉ thực hành. TỪ HÒA đã chi 
500 Đô Úc để ủng hộ cho Chương trình Chắp cánh này do anh Hùng phụ trách. Khoản 
tiền này để giúp các em có chi phí đi lại, ăn uống trong 3 tháng học nghề. Sau đó các em 
sẽ phải thực hành trong 2 năm được trả lương và hưởng tiền thưởng của khách. Hy 
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vọng sẽ có nhiều nụ hoa hồng tô điểm thêm cho tương lai sáng sủa và tốt đẹp của các 
em. 

 

7. Các hoạt động từ thiện khác (25 triệu Đồng) 

Nhiều sinh hoạt từ thiện nhỏ khác cũng đã được tiến hành trong năm 2017, mang đến 
sự hỗ trợ kịp thời cho vài cá nhân cần giúp đỡ khẩn cấp. Xin liệt kê những việc làm kịp 
thời do TỪ HÒA điều phối như sau: 5 triệu Đồng để giúp cho Ông Tư, giáo viên Lớp học 
tình thương vì gia đình gặp khó khăn. Hơn 10 triệu Đồng được trao cho em Quý, một 
học sinh nghèo ở Hội An bị bệnh ung thư máu mà chi phí chữa trị vượt quá khả năng lo 
liệu của gia đình. 3 triệu Đồng cấp cho anh Tiến để mua thuốc rửa mắt để duy trì con 
mắt trái có nguy cơ bị mù. Anh Tiến đang quản lý một nhóm 30 cụ già từ Phú Yên sống 
chen chúc trong một căn phòng thuê chỉ rộng 30 m2 ở Sài Gòn, mỗi ngày rời phòng trọ 
từ sáng sớm đi bán vé số đến tối mịt mới về, kiếm tiềm nuôi gia đình của mình ở quê 
hương Phú Yên. 

 

Anh Tiến đang chờ mù hoàn toàn vị con mắt sáng của anh đã bị teo thị thần kinh 90% 
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               Cháu Quý đang điều trị tại BV Ung Bướu Đà Nẵng                  Ông Tư đã hơn 23 năm dạy lớp học tình thương Thủ Đức 

8. Hoạt động đặc biệt dành riêng cho Phật Tử (216 triệu Đồng) (xin xem bản tin 
chỉ dành cho Phật tử)  

 

Xây dụng mới phòng 30 m2 cho sa di ni tại Chùa Đại Phước 

9. Các dự án tương lai 
9.1 Xây dựng phòng khám đông y cho Chùa Thanh Xuân: 30 m2 với thuốc Nam do 

anh Hùng cung cấp. Dự toán chi phí xây dựng là 75 triệu Đồng.  
9.2 Xây dựng cầu Ladee ở Huyện Miền Núi Tây Giang, Quảng Nam với chi phí dự toán 

là 100 triệu Đồng 
9.3 Các dự án lâu dài 

9.3.1 Bệnh viện chất lượng cao miễn phí cho người nghèo tại Sài Gòn 
9.3.2 CLB Phước Thiện và Thư viện Văn hoá Miễn phí (250 triệu Đồng) 
 

 


