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www.tubifoundation.org
Kính gởi quý ân nhân và đồng hương;
Tu Bi Foundatin xin chân thành tri ân sự đóng góp và ủng hộ từ tinh thần đến vật chất của quý
ân nhân khiến cho chương trình từ thiện giúp người bớt khổ được thành tựu như sở nguyện.
Những điạ điểm đoàn đến là các vùng xâu vùng xa, dân tộc thiểu số, đưòng đi khó khăn và vất
vả. Qua các chuyến đi từ thiện, chúng tôi nghiên cứu về tình hình kinh tế, cuộc sống của người
dân tại các vùng, để khi quyết định các c/t từ thiện, hội phải ưu tiên cho các vùng gặp nhiều khó
khăn nhất.
Đặc biệt chuyến từ thiện cứu trợ Quảng Ngãi có sự tham gia của chị Lý Kim Hà và anh Lý
Trường Xuân từ Virginia vào ngày 22-23/1/2014.
Kính mời quý ân nhân xem tất cả các chương trình từ thiện từ ngày 22/1/2014 đến ngày
8/3/2014. https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14
-

phát quà bệnh nhân Phong Cùi, miền Nam và Bắc
phát quà cứu trợ thiên tai tại Quảng Ngãi,
phát quà nguời bi khiếm thị tại Quận 7, Sài Gòn
phát quà từ thiện tại Lào Cai, thăm các em mồi côi tại Ba Vì miền Bắc

Đặc biệt c/t phát học bổng cho 9 sinh viên tại trường Đại Học Y Dược Huế rất thành công.
Trường đã làm việc rât tận tình trong thời gian qua để TBF có thể chọn được những sinh viên
đúng theo sở nguyện của Hội và qúy ân nhân. Sau khi phát học bổng, các em sinh viên đã cùng
đoàn Tu Bi thực hiện công tác thiện nguyện đi viếng thăm và tặng tịnh tài giúp bệnh nhân
nghèo có tiền lọc máu vì bệnh thận tại bệnh viên Huế.
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/2287
Bài viết của trường Y Dược Huế
http://www.huemed-univ.edu.vn/?cat_id=12&id=1813

-

Thăm bệnh nhân bị phỏng: tình trạng của anh có tiến bộ hơn hồi tháng 9 nhưng da vẫn
chưa liền và vẫn còn gặp nhiều khó khăn lắm! Vẫn lệ thuộc vào gia đình 100% trong mọi
sinh hoạt. Hội vẫn tiếp tục trở lại giúp đỡ bệnh nhân mặc dù tiền của quý ân nhân gởi
tặng đã hết.
https://tubifoundation.shutterfly.com/2012/1642
Hội xin báo tin buồn, em Quỳnh Loan đã từ trần tuần qua.
Ân nhân khắp mọi nơi đã cho em sống thêm 6 năm thật ý
nghĩa. Từ năm 2008, Bác sĩ nghĩ rằng em chỉ sống được
thêm vài tháng, nhưng em đã sống thêm được 6 năm sau
nhiều lần mổ. https://tubifoundation.shutterfly.com/1770
Hình ảnh Liêu Duyện chụp cùng em 2 em Quỳnh Loan (em
cao, đau tim, môi luôn bi tím vì bệnh tim) và em Lài (em
thấp, năm 2007 có cục bướu 6kg ở trước mặt) tháng 9,
2013. Nguyện cầu cho hương linh em được siêu sinh về
thế giới an lành. https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/2008#2011

-

Thăm viếng và phát sách phòng thư viện đợt 2 tại trường tiểu
học Hòa Phú. Chỉ có kiến thức mới giúp nguời vượt qua cảnh
nghèo đói, và mưốn có thêm kiến thức phải đọc sách.
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/1206

Để nuôi dưỡng và phát triển tâm từ đến các em thanh thiếu
nhi trong cộng đồng. Hội Tu Bi Foundation đã tham gia
ngày Hội Tết của VLAC và đã hướng dẫn phụ huynh cùng
các
em
làm
chim
cánh
hạc
bằng
giấy.
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/1232.
Bên cạnh đó, Hội cũng xin phụ huynh và khách đến viếng
thăm gian hang ủng hộ mỗi con chim hạc 1$, để Hội có tiền
mua quà tặng cho các em học sinh tại Lào Cai.

Trong quá khứ, Tu Bi Foundation đã trao tặng 1,000 con chim hac đến chia sẽ với người dân
Nhật bị lâm nạn bởi sóng thần. Năm nay, chúng ta cũng đã trao 1,000 con chim hạc giấy đến
Đại Sứ Phi Luật Tân và Hội Feed the Hungry đã mang qua nước Phi để trao tặng cho các em hoc
sinh đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì không có nơi nương tựa sau con bão
Haiyan gây ra. Dưới đây là tin tức TBF đã nhận từ hội Feed the Hungry, Inc.

A WARM FELT THANK YOU FROM THE FILIPINO PEOPLE
Mời quý ân nhân xem Video Clip
https://www.youtube.com/embed/z6tHwIAK-cY?rel=0
Feb 24
Hi Le,
Just to let you know we got back last Friday from the Philippines. Our trip was packed
with visits to the devastated are in Iloilo and Cebu. We met with local organizations who will be
our partners in our projects with the rehabilitation and livelihood around the areas impacted by
typhoon Haiyan. It will take a while for the residents of the typhoon Haiyan to get back to their
normal life. Destruction in some places are too much, but the Filipino people are resilient and
take everything in stride. Students are back to school tho in classrooms without roofs, etc...
We (FtH) adopted an 8 classroom project in one of the high school in Medellin, Cebu;
which we visited and work is still going on. We already pinpointed the area where we will be
building a 2 classroom building in Bantayan Island in Cebu. Our local partner will be our ears
and hands in the construction o f the building. At present, the plans are still in the drawing
board, site to be validated; soil to be tested. One classroom will be donated by the TU BI
Foundation and the other from proceeds from a concert by the Filon Boys.
I will keep you posted on the any activities that will lead to the construction of the classroom.
Will send you pictures with the beneficiaries of the origami soon. When we distributed the
swans, we told them the story of why and who made them.
Regards,
Percy
Hi Le,
Here are some of the pictures where we went to in Cebu. This high school was destroyed by the
typhoon Haiyan and Feed the Hungry was the only one who responded to their call of help. We
found about this through someone from the World Bank who came from Cebu. We have now
committed into helping them by adopting the school for the repair of the 8 classroom instead of
just helping them with the roofing.

The parents, teachers and some of the students proudly show their origami of swan from your
group.
Will send you more as we get 'organized'!!
Thanks,
Percy
Mời xem hình
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/1275
Thời gian qua, Hội đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện khi quý ân nhân có gia quyến qua
đời để hồi hướng cho người thân như phóng sanh, xây giếng, xây nhà tình thương, xây cầu bê
tông thay thế cầu khỉ, xây trường học... Hoặc khi có người thân bị đau ốm. Đây là việc làm đầy ý
nghĩa để tưởng niệm người than của chúng ta.
http://tubifoundation.org/gieng-nuoc-an-do-3-2014/
Và Hội đang tiến hành làm 7 giếng nước tại Ân Độ để tri ân và tưởng niệm giác linh H.T Thích
Trí Tịnh.
Qua công tác từ thiện, Liễu Duyên cảm nhận được sự gia trì của Tam Bảo đến với hôi Tu Bi
Foundation. Nhất là sau khi đến các vùng xa xôi, thấy cuộc sống
của người dân đang gặp nhiều khó khăn, muốn giúp họ nhưng
không biết cách nào vì ngân sách của Tu Bi quá giới hạn. Năm nay
Lễ Hội Quan Âm với đề tài: “Tiếng Gọi Từ Bi” làm khơi dậy lòng từ
tâm của tất cả mọi người, mọi loài. Hội Tư Bi đã đón nhận nhiều
tin vui về các chương trình từ thiện tại các vùng xa mà Hội nghĩ
rằng khó có thể thực hiện được. Để tưởng niệm T.T Thích Minh
Tân, Phật tử chùa đã đóng góp cho xây dựng phòng bếp và phòng
ăn, để có thể cung cấp thức ăn cho mấy trăm học sinh dân tộc
thiểu số tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Buôn Mê Thuôt.
Tháng 9, 2013 được chứng kiến cảnh các em cầm bao mì gói nhai khô và đó là thức ăn buổi trưa
của
các
em.
Thật
là
chúng
tôi
làm
ngơ
không
đành
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/2270
Hội đang tiến hành cho xây trường học Mẫu Giáo Thính Tằng, xã Bản Ngò tại Hà Giang - miền
Bắc biên giới Trung Quốc. Không mấy hội đoàn đến đây vì đường xá quá xa, nguy hiểm và chưa
có đường lái xe vào địa điểm xây trường. Được biết sau khi được tin Tu Bi Foundation sẽ cho
xây trường học Mầm non thì chính quyền đang huy động dân chúng làm đường để chở vật
dụng xây dựng. Họ không bao giờ tin rằng họ sẽ có được ngôi trường này. Và năm 2014, Tu Bi
Foundation sẽ cho xây 5 chiếc cầu bê tông để thay thế các chiếc cầu khỉ tại Hậu Giang, Cà Mau…

Thưa quý ân nhân, trên đây là một số c/t từ thiện Tu Bi đang thực hiện, và tháng 9 2014 Lieu
Duyên và anh Tịnh Tâm sẽ đai diện Tu Bi Foundation đi các tỉnh tại miền Bắc, Trung và Nam. Sẽ
đi viếng thăm và khánh thành những địa điểm được xây dựng trong năm 2014. Hội sẽ cố gắng
đến những nơi xa xôi và hẻo lánh để tất cả mọi người đều được đón nhận sự giúp đỡ của quý
ân nhân.
Xin chân thành tri ân đến quý Thầy, quý Sư Cô, quý Cô Bác và anh chị thiện nguyện viên tại Hoa
Kỳ và Việt Nam. Hội không thể thực hiện được các chương trình từ thiện nếu không có những
tấm lòng cao qúy đã đóng góp khiến cho chương trình được thành tựu. “Sáng cho người thêm
niềm vui, chiều giúp người bớt khổ.”
Xin chân thành tri ân quý ân nhân đã ủng hộ chúng tôi trên nhiều phương diện từ tinh thần đến
vật chất trong nhiều năm qua. Kính chúc quý ân nhân và đồng hương cùng gia quyến một năm
mới luôn được an lành, hạnh phúc và vạn sự cát tường.

Tax deductable xin gởi về:
Tu Bi Foundation: Virginia
4901 Powell Road
Fairfax VA 22032
Email Tubifoudation@gmail.com
Tu Bi Foundation: Texas
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478

