
Kính trình H. T Thích Nguyên Hạnh, Chùa Việt Nam – Houston, TX 
                   Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương – Chùa Viên Thông, Houston –TX 
 
Kính thưa quý Phật tử, quý ân nhân đã đóng góp cho chương trình giúp nạn nhân cơn bão 
Hayian tháng 11, 2013 tại Philippines.  
 
Như đã tường trình trong bản báo cáo I năm 2014,  
ngày 8/1/2014 đại diện Tu Bi Foundation tại Virgina 
đã đến gặp đại sứ quán Philippines,  Ông  Mr. Jose L. 
Cuisia, Jr. tại Embassy of Philippines -Washington D.C 
và trao tặng số tiền  19,120$ US đến hội Feed the 
Hungry, INC based tại Hoa Kỳ nhưng làm từ thiện tại 
Philippines. Số tiền này gồm Phật tử Chùa Việt Nam – 
Houston, Chùa Viên Thông – Houston và Phật tử tại 
Virginia đóng góp. 
 
http://tubifoundation.org/category/cuu-tro/phi-luat-
tan/ 
 
Trong thời gian qua, đại diện của Feed the Children bà 
Percy Solis vẫn thường liên lạc và báo cáo với Tu Bi 
Foundation quá trình xây dựng KABANGBANG 
CENTRAL ELEMENTRAY SCHOOL, trường tiểu học gồm 
4 lớp học, số tiền chúng ta cho đủ xây 1 lớp học. 
Trường học cũ bị cơn bảo phá hư hại 100%, và ngôi 
trường mới được xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế, có 
thể chịu đựng các cơn bão, động đất, và sóng thần.  
Nước Philippies bị bão tố nhiều hơn nước Việt Nam và họ phải gánh chịu nhiều cơn bão từ 
tháng 9 đến 12 hằng năm.  Ngôi trường này không những là lớp học của học sinh mà còn là nơi 
trú ngụ của đồng bào khi gặp thiên tai.   Bên cạnh đó, trường sẽ có đường cho học sinh bị bệnh 
phải dùng xe lăng. 
 
Hằng năm niên khóa mới được khai giảng vào đầu 
tháng 6, trường sẽ được khánh thành tháng 5 để 
học sinh có thể sử dụng cho niên khóa 2015-16.  Đại 
diện Tu Bi Foundation sẽ qua thăm trường tháng 7, 
2015.    Đây là tin mừng cho cộng đồng Phi và Việt 
Nam, chúng ta đã xoa xịu phần nào nỗi khổ đau và 
sự mất mát quá lớn do cơn bão Hayian gây nên.   
Bên cạnh đó, ngôi trường còn là sự  tri ân của người 
dân Việt đến người dân Phi, nước Philippines  đã 
giúp người dân tị nạn tạm trú tại trong nhiều năm 
từ 1976-1990.    
 
Tu Bi Foundation 

http://tubifoundation.org/category/cuu-tro/phi-luat-tan/
http://tubifoundation.org/category/cuu-tro/phi-luat-tan/


Dear Lyta, Vangie, Lottie and All FtH and CITAA-ESB Officers and Members: 
 
This is the April 25th, 2015  Update on the 4-Classroom  Kabangbang Project from our CITAA 
Inspector, Architect Ulysses Castillo  together with pictures to show the progress. We are 
almost there  and this update truly is exciting as very  soon, we will be seeing a completely 
finished school building. 
Tita Dumagsa 
Project Liaison 
CITAA/CITAA-ESB 

 
Movable room dividers are being installed.          Blackboards are being installed at each end of the room 

 

 
  lighting fixtures have been installed and connected  --- The Ceiling has been installed in the corridor 

 
     The toilets have running water already 

 


