Kính thưa quý cô chú Hội VINAHF cùng các Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm.
Con tên LÊ NGỌC LỄ là sinh viên trường Đại học Cần Thơ, con là Thiện nguyện viên (TNV) của khu vực Ngã Bảy,
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Con đã được Hội VINAHF giúp đỡ và hiện nay con là một TNV của Hội. Đây là một duyên
may và cũng là niềm vinh hạnh của con. Ở nơi đâu, ngay cả trên những quốc gia giàu có, cũng có tầng lớp nghèo cần sự
giúp đỡ. Tại Việt Nam mình, những hoàn cảnh khó khăn vẫn tồn tại rất nhiều.
Ở khu vực Ngã Bảy Hội VINAHF đã giúp đỡ rất nhiều những gia đình nghèo, khó khăn, những người già neo đơn,
người tàn tật, ... Ngoài chương trình tài trợ hàng tháng, hàng quý, Hội còn có chương trình CHO VAY KHÔNG LÃI
nhằm tạo điều kiện để giúp đỡ cho những gia đình nghèo khó vượt qua khó khăn, khuyến khích ý chí phấn đấu để có thể
thoát nghèo. Chương trình này đã hỗ trợ cho nhiều gia đình nghèo, bế tắc chỉ vì thiếu vốn làm ăn chứ không thiếu tinh
thần chịu khó để vươn lên. Một số gia đình nhờ số vốn ban đầu do VNAHF cho vay, trả góp và không lấy lãi, đã vượt qua
nghịch cảnh, bắt đầu ăn nên, làm ra.
Tiêu biểu là hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Băng Tuyền. Khi xét hồ sơ xin vay vốn, chính con là người đến khảo
sát ngôi nhà của chị. Ngôi nhà lúc ấy xập xệ, mái lá lợp đã rách nát, khi trời mưa nhà dột, chị rất thương cho đàn con.
Nhờ sự trợ giúp của VNAHF, gia đình đã lập kế họach mua bán dừa. Đúng một năm sau khi được hỗ trợ, con cùng các
cô chú trong Hội VNAHF đến thăm thì đã thấy nỗi vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt chị. Căn nhà đã sửa sang tươm tất
hơn nhiều, chị đã hoàn trả được số vốn cho VNAHF
và vẫn còn một khoản để tiếp tục mua bán, ổn định
kinh tế gia đình. Khi chứng kiến thành quả của
chương trình cho vay không lãi này qua cuộc sống
được cải thiện của chị Tuyền con và chị Phượng thật
sự rất vui và cảm thấy thật hạnh phúc.
Không chỉ gia đình chị Tuyền mà còn một vài
gia đình được hỗ trợ khác đã hoàn trả được số vốn,
sửa sang được nhà cửa và ổn định cuộc sống. Tất cả
những trái ngọt ấy, tất cả những gì mà gia đình họ có
hôm nay chính nhờ sự hỗ trợ vốn kịp thời từ chương
trình CHO VAY KHÔNG LÃI của VINAHF. Con
xin đại diện các hộ gia đình này gửi lời cám ơn chân
thành nhất đến các cô chú Hội VINAHF, quý mạnh
thường quân cùng với các nhà hảo tâm đã hỗ trợ Hình ảnh căn nhà chị Tuyền khi đoàn VINAHF đến thăm
giúp đỡ các hộ gia đình vượt qua cái nghèo.
Hiện tại khu vực Ngã Bảy đã cho vay hơn 10 hộ gia đình, 3 hộ đã hoàn vốn và cả 3 hộ đều cải thiện được cuộc sống
gia đình. Đây là một điều rất đáng mừng. Con và
chị Phượng cảm thấy rất hạnh phúc đã tham gia
trong chương trình này.
Con xin có một vài cảm nghĩ về chương trình
CHO VAY KHÔNG LÃI.
Thật sự mà nói con rất khâm phục các cô
chú đã xây dựng chương trình này. Đây không
phải là sự giúp đỡ nhất thời, mà là sự giúp đỡ để
tạo một cơ sở lâu dài. Bên cạnh đó, giúp đỡ mà
không tạo tâm lý dựa dẫm hay ỷ lại. Ngược lại
người được giúp lại có thêm động lực và ý chí
quyết tâm làm ăn.

VINAHF micro-finance giúp chị Tuyền có được nhà cửa đàng hoàng hơn.

Con thiết nghĩ đây là một chương trình rất
thiết thực và rất cần mở rộng phát triển hơn nữa
để ngày càng nhiều các gia đình thoát khỏi cảnh
nghèo bằng chính ý và nghị lực của họ.

Cuối lời con, chị Phượng cũng như tất cả các gia đình được giúp đỡ gửi lời chúc sức khỏe, lòng tri ân sâu sắc đến các
cô chú và các nhà hảo tâm.
Kính chúc Hội VINAHF ngày càng phát triển để giúp đỡ đồng bào Việt Nam gặp khó khăn.
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