
  

 

 
Kính thưa quý ân nhân và đồng hương; 

Năm 2009, tổng số tiền TỪ BI FOUNDATION đã 
quyên góp được 120,000 US$ gồm chương trình từ 
thiện và cứu trợ bão lụt. Đặc biệt năm nay chương 
trình cứu trợ bão lụt được đóng góp do nhiều bàn tay 
và trái tim của nhiều thế hệ. Từ các em học sinh tại 
các trường Việt Ngữ cho đến quý cụ, quý bác và quý 
anh chị từ nhiều tiểu bang: Houston, California, 
Florida, Virginia, Maryland, Washington D.C…  

Lòng vị tha của quý vị đã sưởi ấm và mang niềm 
hạnh phúc đến vô số gia đình qua các chương trình 
học bổng, phát quần áo mới cho trên 2000  học sinh 
mẫu giáo từ Bắc vào Nam, cứu đói khNn cấp khắp 
các tỉnh miền Trung và Tây N guyên, cứu giúp người 
nghèo chữa bệnh trong những lúc tuyệt vọng, xây 
dựng trường học dân lập, xây nhà bếp cho học sinh 
bán trú tại các vùng Tây N guyên, xây giếng nước, 
nhà tình thương, cầu bê tông kiên cố ở các vùng quê 
nghèo…   

Từ Bi Foundation xin chân thành tri ân và cảm niệm 
công đức 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 từ thiện và cứu trợ người dân đang gặp khó 
khăn.  

Từ Bi Foundation tại Hoa Kỳ xin chân thành cảm 
niệm công đức và tri ân ơn quý Thầy, Sư Cô và quý 
anh chị Phật tử, thiện nguyện viên tại Viêt N am đã 
kiên nhẫn, hy sinh, nỗ lực làm việc một cách thầm 
lặng nhằm giúp người bớt khổ, nhanh chóng và kịp 

thời thực hiện các công tác cứu trợ khNn cấp vì thiên 
tai từ khắp các tỉnh miền Trung đến vùng Tây 
N guyên. 

N hìn lại 1 năm qua: Dù là công tác từ 
thiện, Từ Bi mong địa phương có trách nhiệm bảo 
trì những chương trình Từ Bi đã cho xây dựng. Với 
tinh thần Từ Bi cùng dân chúng địa phương làm 
từ thiện, nhưng không để cho địa phương chỉ biết 
trông chờ vào sự giúp đỡ của Từ Bi.  Các chương 
trình xây dựng đều có sự đối tác của địa phương 
từ 40-50%. 
 
Ngày April 27, 2009 
Chào chị Liễu Duyên,   
Ngày Global Youth Service Day (GYSD-Thanh Niên 
Toàn Cầu Phụng Sự) được tổ chức rất thuận lợi và 
thành công. Cộng đồng, nhà trường và thanh thiếu 
niên cùng các cháu thiếu nhi tham gia rất hưởng 
ứng và thích thú. Thời tiết cũng rất thuận lợi. Đã lâu 
rồi bên Thành chưa tổ chức các sự kiện đông vui 
cộng đồng thế này.  Nhằm quảng bá ngày GYSD đầy 
ý nghĩa này, bên thành đã tổ chức tại 3 địa điểm: 
 - Tại lớp mẫu giáo do Từ Bi Foundation tài trợ; 
- Tại một thôn hẻo lánh tại xã Cần Câu; 
- Và tại một tường trung học cơ sở.  

 Nguyễn Đức Thành  

 

 

 

 



  

 Tháng 1: Phát 150 phần quà Tết cho dân nghèo tại 
Cà Mâu và Hậu Giang.  

 

 
http://tubifoundation.shutterfly.com/2303?size=All&startIndex
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Tháng 2: Khánh thành giếng nước Tịnh Thuỷ và 
phát 100 phần quà cho dân nghèo tại xã Hải Thành - 
Hải Lăng, Quảng Trị.  

1. Khánh thành giếng nước Tịnh Thuỷ ngày 
18/2/2009. Toàn khu vực Trung Đơn- Quảng 

Trị, giếng nước bị ô nhiễm 
nặng bởi phèn và các hóa 
chất. Mỗi 2 ngày người dân 
phải mất nữa ngày đứng chờ 
lấy nước ở một trường học. 
Từ Bi xây dựng giếng nước 

Tịnh Thuỷ gồm giếng nước và hệ thống bơm 
nước cùng máy lọc nước hiện đại hiện đang 

xử dụng tại các  nước Âu-Mỹ.  Hiện nay, 
giếng nước đã cung cấp nước tinh khiết cho 
700 gia đình xã Hải Thành và các xã lân cận.  

 
Đến lấy nước tại giếng Tịnh Thuỷ ngay khi công 
trình vừa khánh thành, chị Hoàng Thị Hiền 
(thôn Trung Đơn) vui mừng: “Có nước sạch 
dùng thật sướng! Chỉ cần mở vòi là có nước, 
không cần phải chờ múc nước giếng như trước 
kia”.  
 

(từ trái sang phải): 1) nước trà chế từ nước giếng trước 
khi lọc. 2) nước trà chế từ nước giếng sau khi qua hệ 
thống lọc..  

http://tubifoundation.shutterfly.com/2180?size=All&startIndex
=0 

2. N gày 18/22/2009 Viếng thăm và tặng quà các 
em bệnh tim, trẻ mồ côi và quý cụ già neo đơn 
tại Huế. Đồng thời, Từ Bi đã trao tặng 5 giải học 
bổng cho sinh viên nghèo.  

 



  

 

Bệnh nhân đau tim được sự giúp đỡ của Từ Bi và được 
Từ Bi trao tặng nhà tình thương 

http://tubifoundation.shutterfly.com/2166?size=All&startIndex
=0 

 

Viếng thăm người già neo đơn tại Huế 

Tháng 3: 1. Phát 500 phần quà gồm 1 bộ quần áo và 
1 đôi dép đến 500 học sinh mẫu giáo tại vùng Bắc 
Cạn, vùng cao nguyên, miền Bắc. 2. N gày 24-
25/4/2009 Được sự bảo trợ của hãng IMF, Từ Bi đã 
hợp tác cùng hội Enfatn et Development tại Lào 
Cai- Bắc Hà, tổ chức ngày “Thanh N iên Toàn Cầu 
Phụng Sự”. Thanh thiếu niên đọc sách cho trẻ em và 
làm thiện nguyện giúp cộng đồng.  

Chương trình đã mang lại nhiều thành công trong 
vấn đề ‘hướng dẫn dân vùng cao nguyên biết cách 
bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bảo vệ môi trường.  

Bên cạnh đó, các em thanh thiếu niên và phụ huynh 
cũng đã nhận thấy tinh thần làm thiện nguyện là rất 
quan trọng cho cộng đồng và bản thân. 

http://tubifoundation.shutterfly.com/2348?size=All&startIndex=0 
http://tubifoundation.shutterfly.com/2330 

Tháng 4 đến tháng 8, 2009: Xây 4 nhà tình thương 
và 10 giếng nước vùng Hậu Giang. Có về Cà Mâu 
và Hậu Giang, đi vào các vùng sâu vùng xa mới cảm 
nhận được sự cần thiết của những giếng nước mà Từ 
Bi cho xây dựng. Có lẽ người dân đã quen với môi 
trường nước ô nhiễm, giặc quần áo đó, tắm đó và 
rửa rau nấu ăn cũng cùng một nguồn nước. Chúng 
tôi thật là bức xúc khi thấy môt bên là đàng vịt bơi, 
một bên là các em tắm và bên cạnh thấy hình ảnh bà 
Mẹ đang rửa rau, vo gạo.  Sau nhiều lần đi tham 
quan thì được biết là dân chúng bị bệnh nhiều về 
thận và nhất là phụ nữ và trẻ em.   (Sư Cô Lệ Thành 
kiểm tra nước trước khi giao tiền còn lại cho nhà thầu.) 



  

http://tubifoundation.shutterfly.com/3037?startIndex=25 

 

8/2009, Phát 170 phần học bổng học sinh tại Huế, Cà Mâu, 
và Hậu Giang. 

Tháng 9: 1. Phát 50 phần học bổng tại Đồng Tháp 
ngày 12/9/2009. Đặc biệt những học sinh điểm tăng 
2 bậc, đã được Thầy tặng quà thưởng. 

N goài ra Từ Bi đã thăm 2 trường MG và phát áo 
quần mới cùng bánh kẹo cho học sinh và phát 110 
phần quà tại Đồng Tháp. 

2.Tiền Giang: N gày13-16/9/09 phát 100 học bổng, 
viếng thăm 4 trường Mẫu Giáo và phát 130 phần 
quà cho dân nghèo. 

Thăm viếng và phát học bổng tại chỗ cho học 
sinh nghèo bị cháy bỏng hơn ½ cơ thể và mẹ bỏ 
đi lấy chồng khác. 

 
Viếng thăm 4 trường Mẫu Giáo Từ Bi xây dựng 
từ năm 2000 đến 2005. N ăm 2001 và 2003 lớp 
học Mẫu Giáo còn là nơi tránh lụt cho các em 
học sinh vùng lũ. 



  

3. N gày 17-18/9/2009. tiếp nhận chương trình xây 
giếng và sân chơi, 8 trường Mẫu Giáo tại Buôn Mê 
Thuộc. Phát học cụ, áo quần mới cho 400 học sinh 
Mẫu Giáo. 

 

N iềm hạnh phúc khi nhận áo quần mới và quà.  

Ước mơ của các cô giáo đã được thành tựu: “Xin 
cho trường chúng tôi có sân chơi sạch và có giếng 
nước tại 8 trường MG tại Đắc Lắk mà Từ Bi đã xây” 

 

Khi chưa có giếng nước, mỗi sáng cô giáo phải đi 
xin các nhà chung quanh trường nước sạch, để dạy 
các em cách sống vệ sinh. N ay đã có giếng nước, Từ 
Bi kêu gọi phụ huynh giúp đỡ. Mỗi sáng phụ huynh 
thay phiên lấy nước đầy bồn nước của trường, bớt 
vất vả cho cô giáo.  Làm giáo viên vùng cao nguyên 
khổ lắm, vì các em không nói tiếng Viêt. 

http://tubifoundation.shutterfly.com/2674?size=All
&startIndex=0  

 

3. N gày 28-29/9/2009, thâu nhận nhà bếp và nhà 
ăn tại, 2 trường tiểu học tại Lào Cai- Bắc Hà do 
gia đình ông Hoàng Quan tặng. 



  

Phòng ăn cho 56 học sinh bán trú, mỗi em được 
phát 1 bộ quần áo mới và vật dụng cá nhân.  

 Được biết các em vùng cao nguyên rất thích đọc 
sách, nghe kể chuyện, đai diện Từ Bi, Sư Cô Lệ 
Châu tặng sách cho trường. Giờ ra chơi, cô giáo đọc 
sách cho toàn trường nghe. Các em hạnh phúc lắm. 

 

Tháng 10: Khánh thành Cầu Đập Đá, Hâu Giang 
10/3/2009 dài 31m, rộng 2 mét do gia đình ông Vũ 
Duy bảo trợ. 

Tháng 11-12: Cứu Trợ Bão Lụt do bão số 9 & 11 
gây nên khắp 15 tỉnh miền Trung và Tây N guyên. 

Đắcna-Kontum, Gia Lai-Peiku 

Canh Liên- Vân Canh, Bình Định 



  

1. Phát 2,800 phần quà cho học sinh tại các 
tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng N gãi, Phú Yên, 
Đắcna-Kontum, và Bình Định.  

2. Phát 2,200 phần quà phẩm vật gồm gạo, 
mì gói, bột ngọt, đường, muối, dầu ăn, nước 
mắm… và tiền mặt từ 50,000 VN D đến 
100,000 VN D tại Phú Yên, Bình Định, 
Pleiku và Kontum.  (Mời Xem hình cứu trợ) 

3. Xây lớp học MG tại Đắk-lăk BMT 

http://tubifoundation.shutterfly.com/3931?size=All&start
Index=0 
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Công tác từ thiện là một sự dấn thân gắn liền với 
hạnh nguyện, là một công trình và là cơ duyên để 
chuyển hóa thân tâm, nổ lực thực hành lời Phật dạy. 
Quý Thầy, Sư Cô không những chỉ làm giáo thọ 
trong khuôn viên học viện, chùa chiền, mà còn dấn 
thân giúp đời bớt khổ. Sau đây là thư kể lại chuyện 
cứu trợ tại Canh Liên-Vân Canh, Bình Định.    

Chị Liễu Duyên, 
Nếu bảo Thầy viết có lẽ phải hết 2 trang giấy mới 
nói hết ý nghĩa của 2 đợt cứu trợ lần này. Như là 
các khâu chuẩn bị mua mì gói, gạo, vận chuyển và 
nhập kho, phải kiếm cái kho thật to mới chứa hết 
hàng 524 phần quà của Từ Bi, chưa hết còn lo sợ lũ 
chuột cắn phá nữa. 

Đến phút 99, thì gặp phải sự cố phái đoàn Từ Bi 
Saigon không ra được, trong lúc túi Thầy chỉ vỏn 
vẹn 1 triệu đồng mà đã đi rời khỏi chùa hơn nữa 
đường. Tết tới nơi ai cũng lo tổng kết cuối năm, trả 
nợ mượn tiền càng không dễ. Cũng may xoay sở 
mượn được số tiền cần (54 triêu) trong vòng nữa 
tiếng đồng hồ của 1 phật tử cũng rất thich làm từ 
thiện. Cầm được tiền Thầy sung sướng vô cùng vì 
nghĩ rằng cuộc cứu trợ sẽ thành công, và người 
nghèo sẽ có quà ăn Tết.  

Chuyến đi đợt 1, đường đi vô cùng hiểm trở, chỉ vừa 
lọt một chiếc xe chạy qua, nếu có xe chạy ngược lại 
thì chỉ có nước kêu Trời thôi. Hai bên đường vô số 
cây đổ sau trận bảo số 11, đường đất sét vừa dốc 

cao vừa trơn trợt, vừa đá lổm chổm, xói lở sình lầy.  
Ngồi trên xe mà cứ ngỡ ngồi trên lưng ngựa vậy. 
Vừa đi vừa niệm Phật cầu mong đi được đến nơi đến 
chốn. Cũng khá khen cho tài xết siêu đẳng đầy bản 
lĩnh đã làm cho cả đoàn tự tin tiến lên.  (Bật mí cho 
Chị biết tài xế là nữ đấy) 
 
Chuyến đi đường thuỷ (đợt 2) như đi vào chốn Bồng 
lai Tiên cảnh, non xanh nước biếc, chim rừng đua 
nhau hót như chào đón Đoàn. Sơn thuỷ núi rừng 
hùng vĩ thơ mộng đẹp vô cùng, chiếc thuyền nhẹ 
nhàng lướt sóng chở hàng cứu trợ vào làng đúng 12 
giờ trưa, trên bờ dân làng trẻ con chờ sẵn đón Đoàn 
đã reo hò thật là vui. Phần quà Từ Bi họ đón nhận 
rất vui mừng và cám ơn liên tục.  
 
Chuyện cứu trợ lần này đủ các cảm giác vui, mệt, 
hồi hộp, lo lắng và cả sợ hãi nữa.  Trên có sự hộ trì 
của Tam Bảo, tấm lòng Từ Bi của Ôn Viện Chủ, sự 
chỉ dẫn nhạy bén từ xa của chị Liễu Duyên, sự hổ 
trợ của Chữ Thập Đỏ... mà người nghèo bị nạn lũ 
lụt ở Vân Canh-Bình Định có một cái Tết vui vẻ, ý 
nghĩa trong vòng tay ấm áp của Từ Bi.  

Thầy xin thay mặt cho tất cả người được phát quà 
tại Bình Định, nói lên lời Tri ân chân thành nhất 
đến Từ Bi Foundation Hoa Kỳ và hẹn ngày gặp lại.       
Thầy Quảng Thức 

Thư cám ơn của 1 em học sinh mồ côi cha mẹ tại 
Buôn Mê Thuộc.  

Kính gởi các cô trong hội từ thiện 
 
Con tên là Nguyễn Thị Trà My, hôm nay con viết thư 
này để tâm sự với các cô. Các cô có khỏe không? 
Con chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi 
trong cuộc sống.  Con cám ơn Cô đã về thăm con và 
cho con chiếc xe đạp.  Hôm nay con nhận được xe 
đạp con rất mừng và rất cảm động khi điều ước đã 
thành sự thật trong chốc lát.   
 
Hôm nay con đi học bằng xe đạp, từ dưới nhà con 
dắt lên chú sửa xe để bơm lốp, bơm lốp xong con 
cám ơn chú ấy và đi.. Đầu tiên là xuống dốc và dắt 
lên Thấu Lô và đạp về thấu trường, con đạp rất 



  

nhanh. Mồ hôi ra rất nhiều con lấy cái bị đựng nước 
mà cô cho con ra uống, uống rất là mát.  Còn cái 
dây chuỗi mà Cô cho con, đêm nay con sẽ niệm.  
Nhờ có chiếc xe đạp mà con đi đến trường rất 
nhanh. 
 
Đôi lúc nhớ tới Ba Mẹ thì nước mắt con lại tuôn ra. 
Vì vậy con không muốn ai nhắc đến Ba Mẹ con đâu. 
Nhiều lúc con rất lo cuộc sống và tương lai của ba 
anh em con sẽ ra sao, khi ba đứa ở ba nơi.  Nghĩ lại 
con thấy rất bất hạnh, nhưng con đã may mắn hơn 
vì đã có các cô trong Hội Từ Thiện Từ Bi giúp đỡ.  
Giờ con rất khao khát được ăn cơm cùng Bố Mẹ, 
anh em, thấy các bạn trong lớp được Bố Mẹ yêu 
thương, mà nhớ những ngày tháng ở bên Bố Mẹ thật 
sung sướng biết bao. Con mong Cô thường xuyên 
đến thăm con.  Trưa nay, con đem thư về cho bác 
Thu và con đã nhận được cái bơm, như vậy con khỏi 
đi mượn bơm nhờ nhà họ, con xin chân thành cám 
ơn quý Cô đã cho xe đạp, cho khoá và cho bơm.  
Con hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng các Cô.  
Tam Giang, ngày 22 tháng 9, 2009 
Cháu Trà My 
 
Bằng tấm lòng cao đẹp, chia xẻ miếng cơm, manh 
áo với bà con tại quê nhà, bằng sự đóng góp, giúp 
đỡ tiền bạc, vật chất và tinh thần của quý ân nhân xa 
gần, chúng ta đã đem đến những lợi ích thiết thực 
cho những người khốn khổ, thiếu may mắn trong 
cuộc đời. N ụ cười đã nở trên môi khi những nhu yếu 
phNm, tiền bạc mà các ân nhân giúp đỡ được chuyển 
đến tận tay những người đang đói khát.  Từ Bi mong 
được tiếp tục đón nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân, 
để hội có đủ điều kiện thực hiện chương trình bớt 
khổ tại quê nhà. 
 
Từ Bi Foundation kính chúc quý vị và gia quyến 
một năm mới đầy an lành, hạnh phúc. 
 
Tư Bi Foundation 
http://tubifoundation.shutterfly.com/ 
www.tubifoundation@gmail.com 

Tại Houston:                   Tại Virginia: 
Tu Bi Foundation           Từ Bi Foundation 
10002 Synott Road         4901 Powell Road 
Sugarland, TX 77478     Fairfax, VA 22032 

1 Chương trình học bổng: 382 học sinh.  Huế, Cà 
Mâu, Hậu Giang, Đà Lạt, Buon Me Thuộc, 
Vũng Tàu, Quảng Trị, Pleiku

23,606         

Từ thiện
2 Hủ Gạo cho các chùa nghèo 2,100           
3 Phát quần áo cho trẻ em MG: 2000 bộ 4,012           
4 - Xây 6 sân trường tại Buôn Mê Thuộc               

-  Xây nhà bếp và phòng ăn tại 2 trường bán trú 
ở Lào Cai - Bắc Hà

8,561           

5 Phát quà dân nghèo và người già neo đơn: Huế, 
Cà Mâu, Hậu Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp

7,000           

6 Giúp dân nghèo chữa bệnh, trẻ em thiếu dinh 
dưỡng, viện mồ côi 3,689           

7 -  Trả tiền đợt 3, hoàn thành Giếng N ước Tịnh 
Thuỷ cho 700 gia đình xử dụng tại Quảng Trị,    
- Xây 10 giếng nước tại Hậu Giang

5,488           

8 Xây 4 N hà Tình Thương tại Hậu Giang 2,000           
9 Cầu Đập Đá tại Hậu Giang 1,508           

10 Chùa Diệu Pháp (nhà mồ côi) 4,900           
Cứu Trợ Bão Lụt 50,000         

11 1700 phần quà học sinh: Hue, Quang N gai, 
Quang Tri, Kontum

5,400           

12 Phu Yen: 350 phần quà và 500 phần quà cho học 
sinh

5,200           

13 Đắc N a - Kontum: 535 phần quà phNm vật 5,200           
14 Bình Định: 330 phần quà phNm vật và 600 phần 

quà học sinh 5,000           
15 Gia Lai - Pleiku: 400 phần quà phNm vật 6,800           
16 Đắc N a - Kontum: 540 phần quà phNm vật 7,800           
17 Canh Liên - Bình Định: 524 phần quà phNm vật

8,900         
18 Đang lên chương trình: Xây lớp Mẫu Giáo vùng 

Buôn Mê Thuộc & 1 căn nhà tình thương
5,700           

Tổng Chi 112,865       

1 Phát 120 phần quà trẻ em bị bệnh da Cam 1000$
2 Phát thuốc và khám bệnh dân nghèo tại Hậu 

Giang 1000$
Từ Bi đang tiếp nhận nhiều đơn xin giếng nước 
và nhà tình thương tại Sóc Trăng và Hậu Giang, 
nhưng chưa có ngân quỹ

Chương Trình Từ Thiện N ăm 2009

Chương trình đang được cứu xét và sẽ thực hiện năm 2010

 

Chương trình thực hiện năm 2010, Từ Bi sẽ cố gắng 
thực hiện công tác từ thiện hợp tác tinh thần khuyến 
khích dân chúng vùng quê bảo vệ môi trường xanh. 
Đây là điều mà cả thế giới đang quan tâm.  


