VINAHF - Địa chỉ đáng tin cậy của người nghèo
Gần tròn mười năm làm nghề “ĂN MÀY CHO NGƯỜI NGHÈO”, tôi đã
may mắn gặp được VINAHF như tôi đã chia sẻ trong bài viết năm ngoái. Thực
lòng mà nói, tôi chưa từng được gặp họ từ người trưởng đoàn: Chú Nguyễn
Thanh Khiết đến các thiện nguyện viên khác, ngoài trừ Anh Phan Hoàng.
Nhưng thật sự, họ là chỗ dựa tin cậy cho tôi. Có những hoàn cảnh khó khăn cần
hỗ trợ về tài chính thì địa chỉ tin cậy mà tôi nghĩ đến trước tiên đó là VINAHF.
Và quả đúng như lòng tôi mong ước, thầm nguyện: Những trường hợp bị tai
nạn, đi viện, bão lụt, cần hỗ trợ vay vốn làm kinh tế, những em học sinh thiếu
tiền học phí, v.v… tôi đã mạnh dạn cầu cứu VINAHF cho họ, và tức thì tôi đã
nhận được sự giúp đỡ rất tận tình với lòng chân thành của VINAHF, mặc dù số
tiền không nhiều, nhưng tôi hiểu khả năng VINAHF như chia sẻ qua từng thư
trả lời Email của Chú Khiết. Cụ thể, năm 2013 vừa rồi: Tôi đã làm cầu nối xin
VINAHF giúp đỡ cho gia đình anh Hoàng Vũ bị cháy nhà với số tiền 2 đợt là
16,000,000 VND; Xin giúp
tiền vay vốn chăn nuôi cho
gia đình ông Hoàng Trung
10,000,000 VND; gia đình
bà Vinh 3,000,000 VND
chăn nuôi gà. Tiền học phí
cho một số em học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn từ cấp tiểu
học đến đại học. Chính
VINAHF đã giúp đỡ cho
em Hoàng Thị Tâm đã
hoàn thành chương trình
học đại học, và một số em
khác cũng sắp đạt được
ước mơ của mình như em
Võ Văn Thuyên, cao đẳng
Du lịch, em Hoàng Thị Lý,
đại học Ngoại ngữ Huế,
một số các em học sinh ở
các cô nhi viện, v.v… Hiện
nay, như tôi được biết,

danh sách thống kê bảo trợ của VINAHF cho
các em học sinh, sinh viên hằng năm đã lên
tới con số hơn 100 em theo niên khóa 2012 2013, quả là một kỳ tích. Đó là chưa nói đến
những chương trình hỗ trợ khác, như quà tết
cho người nghèo, người già, v.v...
Thật kỳ diệu, một việc làm xem ra tầm
thường nhưng vô cùng phi thường. Như mức
độ mà VINAHF đang bảo trợ cho 1 em cấp
tiểu học là 50 USD/năm, tính thành tiền Việt
nam thì khoảng 1,100,000 VND. Nếu như
chúng ta thử làm phép tính 1,100,000 chia
cho 365 ngày thì mỗi ngày bạn chỉ cần tiết
kiệm 3,000 VND, là bạn đã giúp cho một em
học sinh nghèo có cơ hội được đến trường.
Thưa quý vị gần xa, là một nữ tu đang
sống và phục vụ tại vùng đất Miền Trung
(Nghệ-Tĩnh-Bình) Việt Nam, tôi cảm nhận
sâu sắc sự nghèo nàn và nỗi thống khổ mà
những con người ở đây họ phải gánh chịu
hằng năm bởi thiên tai, lũ lụt và muôn vàn
khó khăn khác kéo theo. Chính cái nghèo là
nguyên nhân chôn vùi bao ước mơ của các
em nhỏ, không có cơ hội đến trường, những
người bệnh không thể đến bệnh viện,... và cũng chính cái nghèo đã đẩy số phận
của những người túng cực đến bước đường cùng.
Kính mong quý vị hãy cùng VINAHF thắp lên niềm hy vọng, mang lại nụ
cười, nâng cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh. Và kính xin quý vị,
VINAHF hãy tạo điều kiện cho chúng tôi được cộng tác với quý vị, nối dài cánh
tay nhân ái đến tận nơi cho những con người đang cần đến tình thương của quý
vị.
Kính chúc VINAHF và toàn thể quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
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