Kính gởi:
Ban Nhạc The Melody và Ca Sĩ Tuấn Ngọc, Ngọc ANH cùng với Nhật Minh, MC Thanh
Hằng, Thái Hoàng :

Thay mặt cho Tổ chức Nhân đạo Giúp Việt Nam (VINAHF) chúng tôi xin gởi thư
này để cám ơn tấm chân tình của Ban Nhạc và các ca sĩ, MC đã nhận lời giúp cho đêm
quỹ VINAHF vào ngày Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 2017 sắp đến.
VINAHF hy vọng nhờ cuộc gây quỹ này sẽ tiếp tục được cho các chương trình dài
hạn từ thiện và nhân đạo ở Việt Nam như mục tiêu của VINAHF trong năm 2017.
Qua VINAHF sự giúp đỡ của các anh chị không những mang lại những thay đổi
cho các mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam, mà còn là một nguồn động viên lớn cho các Ban
Điều Hành, các anh em của Ban Tổ Chức, và các thiện nguyện của tổ chức VINAHF để
tiếp tục công việc phục vụ của mình.
VINAHF rất cảm kích về sự nhiệt tình của ca sĩ Tuấn Ngọc & Ngọc Anh, đặc biệt
là Ban Nhạc Melody và MC Thanh Hằng & Thái Hoàng các ca sĩ Nhật Minh tại NJ luôn
luôn sốt sắng giúp các cuộc gây quỹ của VINAHF.
Chúng tôi hay dùng facebook để thông báo cho các nhà hảo tâm về các hoạt động
của VINAHF nhất là cụ thể các số tiền quyên góp được đã sử dụng như thế nào, hay nếu
có dịp xin các anh chị ghé đến trang web www.vinahf.org hay facebook
https://www.facebook.com/VINAHF để xem các cập nhật về những hoạt động từ thiện
và nhân đạo của VINAHF.
Một lần nữa, thay mặt cho những người kém may mắn, bất hạnh mà VINAHF tâm
nguyện phục vụ, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ quí báu này của các anh
chị, và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các anh chị cho VINAHF để chúng
ta cùng nhau làm việc theo phương châm: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại
nên hòn núi cao” trong việc giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh ở quê nhà, theo tinh thần câu
nói của Mẹ Therasa: “We can’t all do the big things but we can do small things with big
love”.
Thân ái kính chào,
TM Cho Ban Điều Hành VINAHF.
Bùi Giao, Phó Hội trưởng phụ trách Ngoại Vụ.

