
Báo Cáo Chương trình CứuTtrợ Bão lụt Miền Trung 

và Tây Nguyên, tháng 10-11 năm 2009 

Kính thưa quý ân nhân và quý đồng hương; 

Cơn lụt mỗi năm! 

Năm 2009 , tai trời ách nước lại thêm hoạ người tàn phá môi sinh đã gây nên thảm cảnh  kinh 
hoàng với những hậu quả khôn lường. Cơn bảo số 9 tiếp theo cơn bảo số 11 đã khiến cho hàng 
trăm người thiệt mạng, hằng ngàn người mất cha mất mẹ, hằng triệu người  trở thành kẻ trắng tay 
sau một đêm kinh hoàng. Đứng trước thảm cảnh thương tâm của đồng loại, một lần nữa, Quỹ 
Cứu Trợ của Từ Bi Foundation lại được thiết lập và công tác cứu trợ lại đã và đang được tiến 
hành. 

Thông qua hoạt động của TỪ BI FOUNDATION-TEXAS- HOA KỲ, tính đến ngày 30/11/2009, 
ngân quỹ cứu trợ của Từ Bi Foundation đã nhận được 36,729 U.S$  từ các tiểu bang Houston, 
California, Florida, Virginia, Maryland, Washington D.C… Từ Bi Foundation xin chân thành tri 
ân và cảm niệm công đức trước tấm lòng từ tâm và bác ái của quý ân nhân. Điều này đã nói lên 
sự tin tưởng của quý vị đối với Từ Bi Foundation trong các công tác từ thiện giúp người bớt khổ 
tại quê nhà. Sự tin tưởng đó đã là niềm khích lệ to lớn cho các thiện nguyện viên của Từ Bi, 
những người đang làm công tác cứu trợ người dân lâm nạn. 

Kính thưa quý vị,  

Tính cho đến nay, Từ Bi đã chi tiêu cho chương trình cứu trợ tại Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, 
Kontum, Phú Yên và Bình Định là $20,600 U.S, bao gồm chương trình phát quà học sinh 
($5,400) và cứu trợ phNm vật ($15,200). 

1. Từ ngày 1/11/09 đến 9/11/09, Từ Bi đã phát quà học sinh tại Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và 
Kontum với số tiền là $5,400 USD (đặc biệt chương trình này được đóng góp bởi TừBi, Trường 
Việt Ngữ Thăng Long tại Virginia, cựu sinh viên Marie Curie 85-88), cụ thể là 1700 phần quà 
cho học sinh các trường tiểu học tại các vùng bị lụt: gồm áo ấm, vở+bút viết: 

 
a. 605 phần quà cho 7 trường tại Triệu Thành, Hải 

Thiện, Hải Thọ, Hải Trương, Hải Hịa, Hải Tân, Hải 
Lăng tỉnh Quảng Trị 

b. 250 phần cho 2 trường Phú Mỹ, Phú Hậu tại Huế  
c. 373 phần cho 1 trường tại Kontum - Đắk N a 
d. 365 phần cho 5 trường tại Quảng N gãi: TTH Tinh 

Hoa, Tinh Khue, tinh Long, Tinh Phong va Tinh 
Thien.  
Mời quý vị xem hình phát quà học sinh 

http://tubifoundation.shutterfly.com/3133?size=50&startIndex=0 
http://tubifoundation.shutterfly.com/3187?size=All&startIndex=0 
http://tubifoundation.shutterfly.com/3216?size=All&startIndex=0 



 
2. N gày 9/11/2009 Sư N hư Minh và đoàn từ thiện phát 350 phần quà tại Phú Yên gồm gạo, mì 

và tiền mặt.  N gày 14/11/09, Thầy Viên Trí đã phát 500 phần quà vở cho học sinh tiểu học 
và trung học huyện Đồng Xuân, Phú Yên.  Đồng thời Từ Bi cũng đã phát dép và áo quần 
mới cho dân chúng trong vùng lũ.  Tuỳ nhu cầu của mỗi vùng để Từ Bi phát quà.  Của ít lòng 
nhiều, mang niềm hạnh phúc cho các em học sinh. Tổng số tiền là $5400 USD.   
  http://tubifoundation.shutterfly.com/3267?size=All&startIndex=0 

 

 
 

3. N gày 21/11/2009 Thầy N huận Phước cùng chư Tăng và Phật tử chùa Khải Đoan ở Ban Mê 
Thuộc, đại diện Từ Bi Foundation phát 535 phần quà tại Komtum- Đắc na, phNm vật gồm 
có : mì gói, mền, dầu ăn, sữa, đường, bộtt nêm, muối và bánh (cho trẻ em) trị giá 5,000USD. 
Trong đợt phát quà này, Chùa Khải Đoan ở Buôn Mê Thuộc đã tặng 5350 kg gạo.  Đây là nơi 
mà chưa có hội đoàn nào đến phát quà cứư trợ.  

 
http://tubifoundation.shutterfly.com/3375?size=All&startIndex=0 
 
4. N gày 25/11/2009,  khi mọi gia đình tại Mỹ đang xum họp, cùng nhau ăn mừng nhân ngày lễ tạ 
ơn: để cám ơn xã hội, ơn cha mẹ, sư truởng, thầy cô giáo, bạn bè và gia đình …thì tại Việt N am, 
Từ Bi cũng đã mang đến niềm vui cho 300 gia đình và 600 học sinh tại 3 xã Phước Hiệp, Phước 
Sơn và Phước Thắng của huyện Tuy Phước, Bình Định với trị giá là 5000USD; đặc biệt,  lần  



 
này Từ Bi chuẩn bị quà cứu trợ theo yêu cầu của người dân vùng lũ, mỗi phần quà gồm có:  1 
thùng đựng nước 45 lit, 1 cái mùng, 1 cái mền, 1 cái ấm nước, 1 nồi nấu thức ăn, 2 khăn lau và 1 
bao bột giặc. (Chương trình được hãng Concept Solutions ở Fairfax, VA ; và gia đình phât tử 
Huyền Quang đóng góp (quà học sinh)) .   

N goài ra, Từ Bi tặng 25 phần quà cho 25 gia đình có thân nhân qua đời vì bão lụt. Mỗi gia đình 
sẽ nhận phần quà kể trên và số tiền mặt. Tổng giá trị mỗi món quà là 30U.S. 
http://tubifoundation.shutterfly.com/3449?size=All&startIndex=0 

Kính thưa quý vị, 

Sau khi cơn bão đi qua, mặc dù đã có rất nhiều đoàn từ thiện trong nước cũng như ngoài nước đã 
đến giúp đỡ tiền bạc, áo quần, mềm mùng, gạo, mì gói… cho các vùng bị thiệt hại trong cơn 
hồng thuỷ vừa qua, nhưng sự mất mát của đồng bào trong vùng lũ là quá lớn, hậu quả do cơn bão 
tàn phá là không thể tính toán bằng con số. Bởi vì, hiện nay, hàng vạn gia đình đang phải sống 
trong cảnh màn trời chiếu đất; hàng ngàn căn nhà bị đổ nát; nông nghiệp, mùa màng bị hư hại; 
dưới đất là bùn, trên đầu là nắng, như lời nhà báo Hàng Chức N guyên  đã tâm sự trên 
tuoitreonline: 

 “Miền Trung bão lũ lại về. Ở đâu cũng vậy, thiên tai bão lũ bao giờ cũng giáng xuống 
trước hết với người nghèo. Người nghèo ở vùng đất nghèo có gì đâu để che chắn chống đỡ với 
đất với trời. Miền Trung ơi, sao lại thế này... Quả là không hiểu được, không thể chịu đựng 
được, …, không còn mái nhà thì che bạt che lá mà ở, không còn thóc gạo thì có cái gì cứ sẻ chia 
nhau, thì moi khoai moi củ, bứt rau bứt lá mà ăn. Các thầy cô, các em học sinh không còn 
trường còn lớp thì vào nhà kho, vào trụ sở dạy, học. Bông băng trôi ướt thì các y tá y sĩ lấy giẻ 
đun sôi băng bó vết thương...  

 Và cái dao cái cuốc lại nằm chắc trong đôi bàn tay sần chai của những người đàn ông, chiếc 
đòn gánh lại oằn trên vai sần chai của những người phụ nữ: người dân nghèo miền Trung lại ra 
ruộng ra vườn làm lại từ đầu cuộc sống nghèo khó và nghĩ về ngày mai”.   

Có lẽ, những con người thiếu may mắn, khốn khổ này đang thầm lặng suy nghĩ và cầu nguyện 
một phép mầu sẽ xảy ra để giúp họ tìm lại được những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày!  Có 



lẽ, những trẻ thơ trong vùng gặp nạn đang mơ ước ông Bụt sẽ xuất hiện trong cuộc đời để nụ 
cười lại nở trên môi, cho các em lại được đùa giỡn vui chơi trong cái tuổi hồn nhiên và đầy thơ 
mộng. 

Theo chúng tôi, phép mầu ấy đã và đang xảy đến với những mãnh đời bất hạnh kia. Chính tình 
thương vô bờ bến của các ân nhân đang là phép mầu làm cho đồng bào bị nạn đang cảm thấy ấm 
lại trong cái giá lạnh của thiên tai. Chính sự sẵn lòng cứu giúp của cộng đồng người Việt hải 
ngoại đã khiến cho thế hệ trẻ thơ đang trải qua những mất mát, đau thương này có được một 
niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Quý vị chính là những ông Bụt, bà Tiên đang 
đem lại những sự đổi thay cho mảnh đời khốn khổ. Mọi sự đóng góp của quý ân nhân là một 
chiếc phao vô cùng ý nghĩa đối với những con người đang phải lặn hụp trong cái đói, cái khát 
sau cơn ác mộng vừa qua. Kính chúc quý ân nhân và đồng hương cùng gia quyến luôn được an 
lành và hạnh phúc. 

Một lần nữa, Từ Bi Foundation  xin trân trọng biết ơn quý ân nhân và quý đồng hương luôn có 
niềm tin và ủng hộ Từ Bi trong mọi công tác từ thiện tại Viêt N am. Cuộc cứu trợ vẫn còn tiếp 
tục, vì tết năm nay sẽ khó khăn rất nhiều cho dân chúng vùng lũ ! 

Chúng tôi luôn chờ đợi được tiếp nhận sự đóng góp của quý đồng hương.  

Kính chúc quý ân nhân và đồng hương cùng gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc. 

(Danh sách đóng góp cứu trợ bão lụt đợt 1 và đợt 2).  

Từ Bi Foundation 

Mọi đóng góp (tax deductable), xin gởi về một trong hai địa chỉ sau đây:   
1. Từ Bi Foundation (VN  Flood Disaster Rescue Fund) 
10002 Snotty Rd 
Sugar Land, TX 77498 
2. Từ Bi Foundation (VN  Flood Disaster Rescue Fund) 
 4901 Powell Road  
 Fairfax, VA 22032 

 


