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1. Vườn Rau Sạch Tình Thương  

TỪ HÒA-CICG vừa mới xây dựng xong Vườn Rau Sạch Tình Thương trong Khu Từ Thiện 

Phức Hợp TỪ HÒA tại An Sơn Cổ Tự, Đà Nẵng. Rau thu hoạch, ngoài việc cúng dường cho 

nhà chùa (An Sơn Cổ Tự), sẽ được bán theo giá tùy hỷ. Với số tiền tùy hỷ, TỪ HÒA-CICG 

dùng để tái sản xuất và số dư bổ sung vào quỹ từ thiện của TỪ HÒA. Nếu thành công sẽ xây 

dựng thêm vài ngôi vườn như thế này với quỹ đất bằng zero và nhân công tình nguyện 

(phật tử), sẽ mang lại niềm vui cho nhiều gia đình và có thêm thu nhập làm quỹ TỪ HÒA 

cho nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa. Ngoài ra, với vườn rau này, TỪ HÒA tạo cơ hội cho 

những người lớn tuổi tham gia hoạt động công ích xã hội bằng cách chăm sóc vườn rau tùy 

hỷ. Tổng kinh phí xây dựng Vườn Rau Sạch Tình Thương là 56 triệu 500 ngàn đồng.  

 

 

2. Bàn giao mặt bằng Khu Từ Thiện Phức Hợp TỪ HÒA-CICG Đà Nẵng 

Tin vui khi mặt bằng 120 m2 (6m*20m) vuông vức đã được chính thức bàn giao cho TỪ 

HÒA-CICG để xây Khu Từ Thiện Phức Hợp bao gồm các hạng mục sau: 
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 Thư Viện Văn Hóa Phật Giáo: Ngoài các quyển kinh Hán Tạng và Pali tạng cho đủ các đối 

tượng tìm hiểu, Thư Viện còn được trang bị những tạp chí văn hóa, sách về chủ đề nhân 

văn, hướng thượng, hướng thiện, cách sống khỏe, sống hạnh phúc. Đặc biệt, Thư Viện cũng 

chú trọng những chuyện tranh Phật Giáo nhằm giáo dục đạo đức Phật giáo cho các em 

thiếu nhi… (54 m2 = 6 m*9m). 

 Khu Tịnh Tâm: không gian cây cảnh yên tĩnh có bàn nghế để mọi người an tọa tìm những 

giây phút thư thái, hoặc tìm lại chính mình, cùng với nhạc thiền hoặc tiếng niệm Phật du 

dương (30 m2 = 6m*5m). 

 Phòng khám Đông Y Thiện Lành (36 m2 = 6m*6m) 

 Café cóc Tình Thương (được thiết kế ngay mặt tiền và dọc theo hẻm) nhằm gieo duyên cho 

dân địa phương: Vừa nhâm nhi coffee, vừa đọc sách, hoặc nghe nhạc thiền, hoặc nghe 

thuyết pháp…: Café cóc có thể nói cũng là nguồn thu nhập nữa cho quỹ TỪ HÒA-CICG. 

 Ngoài ra, Vườn Rau Sạch Tình Thương cũng là một thiện sự thu hút nhiều đối tượng tham 

gia, nhất là người lớn tuổi (vì công việc nhẹ nhàng, thư giãn và mang lại lợi ích cho nhiều 

người khác.) 
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Dự kiến TỪ HÒA-CICG sẽ tiến hành xây Thư Viện Văn Hóa Phật Giáo cùng với Café cóc Tình 

Thương trong tháng 09/2018 với kinh phí ước tính là 130-140 triệu đồng trong khi hai 

hạng mục còn lại sẽ tùy duyên xây dựng sau. Thư Viện rất quan trọng vì là nơi nhiều người 

tìm đến đọc sách, tham gia từ thiện và nhiều thiện sự khác. TỪ HÒA-CICG đang xây dựng 

các hoạt động cho khu từ thiện phức hợp này. Trước hết phòng khám đông y chưa thể hình 

thành được. TỪ HÒA kết nối Khu Tĩnh Dưỡng Suối Hoa với 50 giường bệnh ở Hòa Vang Đà 

Nẵng để chuyên chở bệnh nhân hằng tuần hoặc hằng ½ tháng đến đây để khám và chữa 

bệnh (nhất là bệnh nan y). 

Sau đây là vài hình ảnh về mặt bằng và khu dân cư: 

Mặt tiền của Thư Viện Văn Hóa Phật Giáo trong khu dân 
cư  

Mặt bằng để xây dựng Khu Từ Thiện phức hợp TỪ HÒA 
đã được bàn giao, bên hông là hẻm rộng hơn 3 m 

 

3. Máy Lọc Nước và khoản tài trợ đợt 2 năm 2018 cho Lớp Học Tình Thương 

Năm ngoái, Lớp Học Tình Thương đã sắm một máy lọc nước ba vòi với giá hơn 9 triệu 

rưởi để cung cấp nước sạch cho hàng trăm cháu học sinh thất học di dân theo học tại 

đây cùng với chục thầy cô. Tuy nhiên, do nhu cầu nhiều mà cung lại thấp nên anh em TỪ 

HÒA-CICG trang bị thêm một máy mới nữa nhằm đáp ứng cho số lượng lớn các cháu 

nhất là ngay sau thời ăn chiều trước giờ học. Trước đây hàng trăm cháu chỉ dùng chung 



 

5 
 

một ly nước nên mất vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe. Từ khi sắm thêm máy mới, hàng 

trăm ly nhựa được để sẵn sao cho mỗi cháu dùng được một ly, và sẽ tái sử dụng sau khi 

rửa và vệ sinh sạch sẽ. Ngay trước ngày khai giảng 02/07/2018, TỪ HÒA-CICG cũng đã 

chuẩn bị sẵn 2500 AUDS, số tiền tài trợ định kỳ đợi 2 năm 2018 và đã trao như đã từng 

thực hiện trong 8 năm qua cho anh Hùng, người sáng lập lớp học tình thương và đã tận 

tụy cưu mang các cháu di dân thất học. TỪ HÒA-CICG xin chân thành cảm ơn những 

thành viên cơ hữu luôn kề vai sát cánh trong việc hỗ trợ kịp thời nhằm duy trì lớp học 

tình thương cho hàng trăm cháu di dân khốn khó mỗi năm. 

 

 

Máy lọc nước ba vòi giá hơn 9 triệu rưởi 

 

Lớp học chia thành 3 cấp từ lớp 1 đến lớp 3 (Riêng 
lớp 1 chia thành 3-5 mức độ khác nhau vì luôn tiếp 

nhận những trẻ em bất hạnh không biết chữ) 
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4. Phòng Khám Đông Y Tạm thời tại chùa Thanh Xuân, Triệu Phong, Quảng Trị 

Phòng Khám Đông Y Thiện Lành tạm thời: sẽ nâng 
cấp phòng này thành Phòng Khám Đông Y khi có 
giấy phép chính thức 

Những bao thuốc nam được trao tận tay cho Lương Y 
Quảng Nhã, quản lý Phòng Khám Đông Y Thiện Lành, 
chùa Thành Xuân, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị. 

Dự án một trong ba: Đạo tràng, Đoàn Quán & Phòng khám đông y tạm thời tại chùa Thanh 

Xuân, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị (123 triệu đồng) đã được xây dựng xong và đưa vào 

sử dụng vào đầu tháng 03 năm 2018. Mặc dầu chưa có giấy phép mở (đang đợi sở y tế xét 

cấp), nhưng Phòng Khám Đông Y Thiện Lành (sử dụng tạm phòng sẵn có hoặc đạo tràng) 

đã và đang hoạt động bằng việc khám và cấp thuốc nam miễn phí cho bệnh nhân. Đại diện 

cho TỪ HÒA, anh Thành đã trao tặng tận tay Sư cô Quảng Nhã, Lương Y của Phòng Khám 

Thiện Lành những bao thuốc viên (thuốc nam) nhiều loại. Có khá đông bệnh nhân đến đây 

để được khám, chữa bệnh bằng những viên thuốc nam chất lượng này. Cách đây hơn một 

tháng, Lương Y Nhã đã yêu cầu TỪ HÒA cấp thêm 2 bao tải thuốc nam để cấp miễn phí cho 

bà con bệnh nhân nghèo đến phòng khám chữa bệnh. Sau khi có giấy phép mở phòng khám 

y học cổ truyền chính thức, TỪ HÒA-CICG sẽ nâng cấp một gian phòng 36 m2 (như trong 

hình) thành phòng khám đông y với kinh phí thấp nhất. 

Nhân dây, xin chân thành cảm ơn anh Hùng, thành viên tích cực của TỪ HÒA đã nhiệt tâm 

kết nối, làm việc với Lương Y Tư Bì, sáng lập viên và quản lý cơ sở thu gom và phân phối 

thuốc nam tại Sài Gòn, và cung cấp hàng chục bao thuốc viên (thuốc nam) chất lượng miễn 



 

 

phí cho TỪ HÒA. Từ đây, thu

và các cơ sở đông y và tự việ

5. Lắp chân giả cho ngườ

TỪ HÒA-CICG đã và đang thự
người tàn tật bán vé số tại Sài Gòn 
Vì thế họ rất cần có đôi chân đ
của bốn người tàn tật được T
 
1) Anh Thạch là một người lính
độ 2,3 ) trên mặt và tay do bom
công nhân cho Công ty Điện 
cướp đi chân phải và tay trái
bán vé số tại khu vực Q.3, đư
giả của anh đã sử dụng 15 năm
trợ. (Quê: Phú Yên, 52 tuổi,
Cống Quỳnh). 
 

Anh em TỪ HÒA đang tìm hiểu với Anh Th
đang bán vé số tại Sài Gòn 

 
 2) Nguyễn Văn Phước (Quê Bình

Hiện tại đang bán vé số trư
cột sống , ảnh hưởng dây
đường và phải cưa chân ph
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đây, thuốc được phân loại và cung cấp cấp miễn phí cho bà con nghèo 

n ở các tỉnh nghèo miền trung Việt Nam. 

ời tàn tật bán vé số ở Sài Gòn 

ực hiện lắp chân giả cho bốn cá nhân nghèo khó trong đó có ba
i Sài Gòn để tự nuôi bản thân và gửi tiền về

n có đôi chân để có thể đi lại bán vé số mỗi ngày. Sau đây là h
c TỪ HÒA tìm hiểu và tài trợ kinh phí lắp chân gi

lính chiến trường Campuchia năm 1987, 
bom napan (có giấy thương binh ). Sau khi
 lực 3 Khánh Hòa. Năm 2004 tai nạn một

trái của anh do tai nạn lao động điện. Anh có
đường Phạm Ngọc Thạch, tối bán ở Công Viên
năm nên bể và chắp vá nhiều không an toàn.

ổi, tạm trú tại: 214/32C Nguyễn Trãi, Q.1 

 
i Anh Thạch khi anh 

Anh Thạch đang được Bác sỹ
mẫu khuôn làm chân giả vớ
đồng tại Bệnh Viện Chỉnh Hình & Ph
TPHCM vào ngày 20/07/2018

Bình Định, 37 tuổi, khu nhà trọ, Nguyễn Trãi,
trước cổng bệnh viện Từ Dũ. Bị tai nạn lao

dây thần kinh dẫn đến teo cơ chân , đồng th
phải. Rất mong được hỗ trợ để thuận tiện hơn

n phí cho bà con nghèo 

 

nhân nghèo khó trong đó có ba 
ề quê nuôi con ăn học. 

i ngày. Sau đây là hồ sơ cá nhân 
p chân giả.  

 bị thương 4/4 (bỏng 
khi xuất ngũ, anh làm 

ột lần nữa đến với anh, 
có 4 con. Anh thường 

Viên Lê Văn Tám. Chân 
toàn. Rất mong được hỗ 

 (sau lưng Coopmart 

 
ỹ kiểm tra và do đạc để làm 
ới tổng chi phí là 15 triệu 

nh Hình & Phục Hồi Chức Năng 
TPHCM vào ngày 20/07/2018 

Trãi, quận 1)  
lao động,chấn thương 

thời bị biến chứng tiểu 
hơn khi bán vé số.  



 

 

 3) Nguyễn Thị Vân (Quê 
từ nhỏ, tuy nhiên 2 chân chưa
điện Hùng Vương .Q5 Sài 
việc đi lại nhưng chi phí cao

4) Nguyễn Phước ( Phù Cát
Cách đây 3 năm, anh bị viêm
cần sự trợ giúp. 
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 Bình Định, 37 tuổi, khu nhà trọ, Nguyễn Trãi,
chưa teo hẳn. Hiện tại đang bán vé số hằng
 Gòn. Mong muốn có chân nẹp bên phải để

cao chưa dám mua. Rất mong được hỗ trợ.

 
Cát - Bình Định, 55 tuổi,): Anh làm ruộng 
viêm xương dẫn đến phải cưa chân phải. 

 
Trãi, quận 1): Bại liệt 

ằng ngày trước bưu 
ể thuận tiện trong 
. 

 và chăn nuôi tại nhà. 
 Hoàn cảnh khó khăn 



 

 

Thay mặt TỪ HÒA-CICG, mình xin chân
góp sức cho dự án làm chân giả cho
lợi cho việc kiếm kế sinh nhai bằng
thứ 4 là anh Phước ở Bình Định, TỪ
 

Những sự thành công trên đây không th

Thật lòng biết ơn hết tất cả với cả tâm chân tình này. Vì th

của quý bạn hiền để cùng nhau mang l

Chân thành cảm ơn 

Thân ái 

Tiến sỹ Tiến Đặng 

Sáng lập viên of TỪ HÒA-CICG 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP
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chân thành cảm ơn quý bạn hiền, các nhà h
cho ba người tàn ttật ở Sài Gòn để họ có thể
ằng nghề bán vé số, có tiền nuôi con cái ở quê

Ừ HÒA-CICG cũng sẽ tiến hành lắp chân 

không thể có được nếu như không có sự trợ giúp c

tâm chân tình này. Vì thế, TỪ HÒA luôn cầ

cùng nhau mang lại niềm vui cho nhiều người khốn khó.

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 

 
hảo tâm đã chung tay, 
ể đi lại dễ dàng, thuận 
quê nhà. Trường hợp 

giúp của quý bạn hiền. 

ần sự trợ giúp tiếp tục 

n khó. 


