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1. Quà Tết Yêu Thương 2018 cho những người khốn khó (trị giá 49 triệu 

đồng)  

Quà Tết Khuya cho người vô gia cư ở Sài gòn đêm 10/02 (25/12 Âm lịch) 

Khuya ngày 10/02 (ngày 25/12 Âm lịch) khoảng 20 bạn trẻ TỪ HÒA đã tập trung và 

đi phát quà cho người vô gia cư . Khoảng 23 giờ cả nhóm xuất phát, các bạn chia 

nhau ra đi phát quà ở nhiều tuyến đường trong Sài Thành. 

 

Nhóm đã phát 110 phần quà đến tận tay những người vô gia cư. Mỗi phần quà 

(120.000 đồng) gồm có 01 cái bánh chưng (1 kg), 01 hộp bánh và 02 lốc sữa (8 hộp). 

Tổng giá trị của 110 phần quà là hơn 13 triệu đồng. 

 

Các bạn ơi! Đi rồi mới biết cảnh Sài Gòn về đêm không còn náo nhiệt, nhộn nhịp như 

ban ngày nữa. Khi màn đêm buông xuống, ai nấy đều nhanh chóng về nhà với chăn 

ấm đệm êm thì trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn như: Phan Đăng Lưu, Trần Hưng 

Đạo, Lý Thường Kiệt....vẫn còn nhiều người mượn vỉa hè, lề đường, ghế đá, công 

viên, gầm cầu...làm chỗ ngả lưng, chìm vào giấc nồng. 

 

Hầu hết, họ đều mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, đạp xích lô, xe ôm...tối đến thì đâu 

đó cũng là nhà, lấy mái hiên che sương, lề đường làm nơi ngả lưng, quấn quanh 

người là tấm chăn mỏng là qua hết một đêm. 
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Món quà tết được trao tận tay người lượm ve chai về đêm 

 

Qùa Tết Yêu Thương đến với bà con dân tộc Mạ và S'tiêng, xã Tà Lài, huyện Tân 

Phú, Đồng Nai            

Có những ngôi nhà mà không phải là nhà, chỉ lợp qua bằng những cây tre nứa, những 

ngày trời mưa thì bị dột và ẩm ướt hết. Có những gia đình cũng chẳng có nhà tắm 

hay nhà vệ sinh. Có một số hộ gia đình không có ruộng chỉ đi làm thuê làm mướn, 

vào rừng hái rau bán để kiếm ít tiền sống qua ngày. Trẻ em ở đây thường nghỉ học từ 

rất sớm để ở nhà chăm em, hoặc theo bố mẹ đi làm thuê. Đây là nơi TỪ HÒA-CICG 

phát 50 phần quà Tết Yêu Thương 2018. Mỗi phần quà trị giá 440 ngàn đồng bao 

gồm 1 bao gạo 10 kg, 1 thùng mì ăn liền, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai 

nước tương, 1 kg đường, và 1 phong bì lì xì 200 ngàn đồng. Tổng giá trị quà là 22 

triệu đồng.  
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Quà Tết cho ba gia đình bệnh nhân nghèo khó 

 

Chương trình "Quà Tết Yêu Thương 2018" khép lại bằng ba phần quà cho ba gia đình 

bệnh nhân nghèo khó gồm gia đình em Quý bị ung thư máu ở Hội An, gia đình bé 

Phương bị ung thư hốc mắt ở Phú Yên, và gia đình em Hùng bị chấn thương sọ não ở 

Hòa Vang, Đà Nẵng. Trị giá ba phần quà là 700 AUDs gần 12 triệu 400 ngàn đồng. Cụ 

thể được TỪ HÒA trao tận tay và chuyển khoản số tiền tùy hoàn cảnh gia đình bệnh 

nhân: Gia đình cháu Đỗ Mai Ngọc Quý ở Hội An, Quảng Nam (5 triệu đồng), Bé 

Phương con chị Kiệm và anh Chinh bị bướu ở mắt ở Phú Yên (4 triệu đồng), và Em 

Hùng chấn thương sọ não ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (3 triệu 400 ngàn đồng). Cả 

ba gia đình của bệnh nhân đều là những hộ nghèo khó. 
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TỪ HÒA hy vọng những món quà yêu thương của quý anh chị em sẽ làm cho bà con 

có một cái tết ấm áp hơn. 

 

2. Lớp Học Tình Thương: Trung tâm học tập không chính quy cho 100 em thất 

học và chục người lớn mù chữ ở Sài Gòn 

 

                         Lớp học bổ túc ban đêm cho các em nhỏ thất học   

                         và cho người mù chữ tại Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo 

 

Cũng như bao năm trước, 2500 AUDs là số tiền hỗ trợ đợt 1, trích từ quỹ chung TỪ 

HÒA, đã được trao tận tay cho chủ nhân Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo vào đầu 

tháng Giêng, 2018. Số 2500 AUDs còn lại sẽ được giao vào đầu tháng Bảy năm nay. 
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Số tiền hỗ trợ này phụ giúp anh Hùng và chị Chi duy trì các hoạt động giáo dục cho 

hàng trăm trẻ em thất học và hàng chục người lớn mù chữ mỗi năm tại 166, Phan 

Anh, Tân Phú.  Cũng như biết bao năm qua, bữa cơm chay chất lượng (rau quả sạch 

organic) vẫn tiếp tục phục vụ miễn phí trước giờ học cho hàng trăm em học sinh và 

cho các thầy cô tình nguyện nơi đây để các em yên tâm học hành. 

 

3. Chương Trình Chấp Cánh 

2300 AUDs là số tiền anh Phú, tổng biên tập Nhật Báo SS Tuầnbáo kiêm quản lý 

trang VietPage của cộng đồng người Việt ở Brisbane, tài trợ chương trình Chấp Cánh 

giai đoạn 3. Số tiền này cũng đã được giao cho anh Hùng, người trực tiếp giám sát 

chương trình này. Nhân đây, thay mặt TỪ HÒA, mình xin chân thành cảm ơn anh 

Phú đã rộng lòng hỗ trợ cho chương trình nhân văn này. Nhờ vậy, không những 13 

em được L’Oréal chọn trước Tết theo học khóa đào tạo nghề tóc chuyên nghiệp của 

L’Oréal Việt Nam mà còn duyên để L’Oréal chọn Lớp Học Tình Thương làm điểm đào 

tạo làm tóc chuyên nghiệp miễn phí của L’Oréal cho nhiều em hơn nữa ở Lớp Học 

Tình Thương, và cơ hội cho những người khốn khó khác được theo học. Vào cuối 

tháng 05/2018, Ban giám đốc L’Oréal Sài Gòn đã đồng ý mang trang thiết bị, giáo 

trình và cả giảng viên đến Lớp Học Tình Thương tại địa chỉ 166 Phan Anh, Tân Phú 

để bắt đầu chương trình đào tạo tóc chuyên nghiệp cho các em. Tất cả những học 

viên theo học và giảng viên đều được anh Hùng, chị Chi phục vụ cơm chay chất 

lượng miễn phí. Đối với những ai ở xa không có phương tiện đi lại, thì chúng tôi sẽ 

cho mượn xe đạp điện để theo học chương trình trong 3 tháng. Hy vọng, nhiều trẻ 

em và người khốn khó khác có cơ hội thay đổi cuộc đời, có một tương lai tươi sáng  

như một số em của chương trình đã và đang thành công. 
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      Lễ Tốt Nghiệp cho các tân thợ tóc chuyên nghiệp L’Oréal 

4. First Happy Birthday to TỪ HÒA-CICG 

Chiều thứ Bảy 24/03, một nhóm anh em trẻ TỪ HÒA-CICG tổ chức một party nho 

nhỏ (nước và ít bánh ngọt) mừng sinh nhật một năm tuổi TỪ HÒA-CICG trong tình 

thân và ấm cúng. Nhân đây xin chia sẻ niềm hân hoan nầy đến với các bạn hiền thân 

khắp nơi. Hy vọng, TỪ HÒA-CICG sẽ vững bước phát triển bền vững lâu dài và có 

tính kế thừa, góp phần làm vơi đi nỗi bi sầu của nhiều số phận khốn khó về vật chất 

cũng như tinh thần. 
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5. 10 bao tải thuốc nam miễn phí cho bà con miền trung 

 

Nhờ vào sự kết nối của TỪ HÒA với các lương y bào chế thuốc, lương y cấp phát 

thuốc và các tầm dược viên, mà 10 bao tải thuốc nam viên chất lượng đủ loại được 

chuyển ra Đà Nẵng vào tháng 02/2018. Từ đây những bao thuốc lớn được anh 

Thành và các thành viên TỪ HÒA phân loại và đóng thành những bao nhỏ hơn để 

phân phát miễn phí cho các phòng khám đông y hoặc các tuệ tĩnh đường, hoặc cấp 

phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo khó ở khu vực miền trung. 

 

10 bao tải thuốc nam cấp phát miễn phí ở miền trung 

 

Để góp một phần nho nhỏ cho hoạt động sản xuất thuốc nam từ thiện, 900 AUDs 

được trích từ quỹ TỪ HÒA được trao tận tay cho các lương y bào chế và lương y cấp 

phát. Qua khảo sát và tiếp xúc với anh chị em lương y, để hoạt động từ thiện này lâu 

dài, rất cần nguồn kinh phí tài trợ của nhiều cá nhân và cơ quan.  Vì vậy, để làm tiên 

phong, hàng năm TỪ HÒA lên kế hoạch trợ giúp từ 30-50 triệu đồng. Số tiền này 
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không là bao so với sự cống hiến của các anh chị em trong hoạt động từ thiện, nhưng 

số tiền này được ví như là dòng suối mát ngọt ngào, một sự nhắc nhở rằng: Xã hội 

vẫn còn có người nghĩ đến họ, tán thán họ và trợ duyên cho họ làm việc nghĩa cứu 

người. 

Những sự thành công trên đây không thể có được nếu như không có sự trợ giúp của 

quý bạn hiền. Thật lòng biết ơn hết tất cả với cả tâm chân tình này. Vì thế, TỪ HÒA 

luôn cần sự trợ giúp tiếp tục của quý bạn hiền để cùng nhau mang lại niềm vui cho 

nhiều người khốn khó. 

Chân thành cảm ơn 

Thân ái 

Tiến sỹ Tiến Đặng 

Sáng lập viên of TỪ HÒA-CICG 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 

 

 

 

 

 

 


