Qúy MTQ trong hội VINAHF thân mến!
Cháu là Lệ Hoa, là TNV tại khu vực Tây Nguyên của Hội VINAHF.
Cháu – một sinh viên trong hơn 140 Học sinh, sinh viên may mắn nhận được học bổng của
Hội VINAHF vào năm 2012, Trong số hơn 140 học sinh, sinh viên thời điểm ấy mỗi bạn đều có
hoàn cảnh khác nhau, cháu cũng không ngoại lệ. Năm 2011, khi mới chập chững bước vào giảng
đường đại học tại tỉnh Đắc Lắc (1 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên), cháu phát hiện mình bị ung thư
và rồi mọi ước mơ, hoài bão mà một cô sinh viên năm nhất vẽ cho mình như tối sầm lại, cháu
lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa chứ không còn nghĩ là mình phải
thực hiện ước mơ của mình như thế nào. Và rồi, cháu vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh, thầy cô
ở nhà lo bảo lưu kết quả học cho cháu. Gia đình cháu rất khó khăn, nghề nghiệp của bố mẹ cháu
là làm nông, 1 công việc mà phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hằng ngày.
Cháu may mắn được biết đến bác Khiết qua sư cô Thích Nữ Chơn Chiếu, và từ đó cháu được
nhận sự giúp đỡ của hội VINAHF trong việc điều trị bệnh cho mình. Từ sự giúp đỡ ấy, cháu lạc
quan, chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy suốt 1 năm trời với 6 đợt truyền hóa chất. Sau đó khi
mà những tưởng bệnh cháu đã hết, nhưng không cháu lại bị thêm 1 khối u nữa khi vừa truyền
dứt đợt hóa chất cuối cùng. Cháu lại phẫu thuật lần nữa và may mắn khối u lần này là lành tính
“Chắc ông Trời nhìn thấy sự mạnh mẽ, kiên trì chiến đấu với bệnh tật của cháu nên ông Trời
thương”
Đầu năm học mới lại đến, cháu lại được đến giảng đường đại học, cháu lại nuôi dưỡng ước
mơ của mình trước đó khi mình học khóa dưới vì bảo lưu, lúc đầu cháu cũng tự ti vì mình
không có tóc, cháu sợ bạn bè thương hại mình nên cháu giấu bệnh của mình, cháu đội tóc giả
đến trường. Cháu vẫn quyết tâm không đầu hàng số phận và luôn cố gắng học với thành tích 4
năm đại học liền đạt “sinh viên giỏi, xuất sắc”. Vì thành tích học tập tốt nên cháu nhận được học
bổng của hội VINAHF trong 4 năm liền. Với sự biết ơn ấy, khi là sinh viên năm 2, cháu đứng
ra thành lập 1 câu lạc bộ từ thiện mang tên “Bước Chân Yêu Thương” và hiện nay câu lạc bộ đã
hơn 40 thành viên tâm huyết, hơn 100 tình nguyện viên là các bạn sinh viên trường ĐH Tây
Nguyên. Lúc thành lập cậu lạc bộ thiện nguyện, cháu chỉ nghĩ mình muốn gắn kết các bạn sinh
viên có “tâm” với nhau để làm các chương trình nhỏ lẻ, vì “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức
của mình” phải không ạ? Đầu năm thứ 3 đại học, trong lần khám định kỳ tại TP HCM, cháu lại
phát hiện mình bị tái phát bệnh cũ, lúc ấy chắc do cảm xúc bị chai lì rồi nên cháu không buồn
như lần đầu nữa, mà cháu lại cố gắng chữa bệnh. May mắn quá, cháu bị tái phát ở giai đoạn 0
nên không phải hóa trị nữa. Cháu lại trở về đi học sau 2 tháng điều trị tại TP HCM. Trong thời
gian nằm viện, cháu nhờ bạn bè photo sách, tài liệu học và gửi vào bệnh viện để cháu học bài,
dù chưa được thấy mặt thầy cô dạy mình nhưng cháu vẫn đạt kết quả sinh viên giỏi và đứng đầu
lớp. Lần này, vì cháu nghỉ học dài ngày nên bạn bè mới biết cháu bị bệnh ạ. Và rồi cháu nhận
được sự yêu thương của các bạn trong lớp nhiều hơn. Cháu rất vui vì điều này.
Lại được sự giúp đỡ chi phí điều trị của các cô chú trong VINAHF, cháu lại lấy đó làm động
lực cố gắng hơn nữa. Và khi tốt nghiệp đại học, cháu được xếp loại “giỏi” và là “Thủ khoa” của
ngành.
Vừa ra trường, cảm kích công ơn mà cô chú trong hội VINAHF luôn giúp đỡ cháu, cháu xin
hội cho cháu tham gia làm TNV tại khu vực Tây Nguyên. Trong suốt 2 năm qua, cháu đã là TNV
kết nối sự giúp đỡ của quý MTQ tới 4 em học sinh, 2 em sinh viên tại vùng đất xa xôi này. Thật
sự, cháu rất vui vì 6 em ấy luôn đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc đứng top đầu của lớp. Các
em ấy không chỉ học giỏi ở trường mà còn được đại diện cho trường, cho tỉnh nhà thi các cuộc
thi học sinh giỏi, olympics quốc gia và có thành tích cao. Trong 2 bạn sinh viên cháu kết nối
sự giúp đỡ của quý Mạnh thường quân thì có bạn Nguyễn Văn Chánh, bạn ấy hiện đang là chủ

nhiệm của cậu lạc bộ mà cháu thành lập. Thật sự, hạnh phúc của cháu được nhân đôi khi mình
có thể giúp đỡ các em mà các em lại giúp đỡ những hoàn cảnh khác.
Ngoài ra, cháu còn kết nối giúp đỡ xây dựng 1 ngôi nhà tại 1 huyện vùng sâu của tỉnh Đắc
Lắc (gia đình chú Cao Văn Thông bị cháy nhà).
Cháu còn kết nối giúp đỡ 1 gia đình tham gia chương trình cho vay không lãi của VINAHF
với số tiền 15 triệu đồng (cô Trần Thị Lan sử dụng số tiền ấy để chăn nuôi bò)
Đặc biệt là hội VINAHF đã giúp đỡ, tạo điều kiện để câu lạc bộ “Bước Chân Yêu Thương”
của cháu giúp đỡ chia sẽ với các em mồ côi tại chùa Bửu Thắng, các em học sinh tại xã EaDray
trong các chương trình “Nâng bước đến trường” mỗi đầu năm học mới, trao tặng xe đạp cho
các em học sinh nghèo vượt khó tại khu vực xa sôi này. VINAHF còn giúp đỡ cứu trợ lũ lụt cho
hơn 100 hộ dân tại xã YangMao, Krông Bông khi cơn lũ tới càn quét nhà cửa của họ, VINAHF
còn giúp đỡ bệnh nhân bị Phong (cùi) tại Trại phong EaNa, Đắc Lắc

Hình ảnh cứu trợ lũ lụt tại xã YangMao, Krông Bông năm 2017
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thế nữa, cháu còn được giao lưu, học hỏi các cô chú là TNV tại các tỉnh trong khu vực. Đi nhiều
mới biết rằng các nơi khác còn khó khăn hơn mình rất nhiều, chuyến đi cùng Đoàn đã tiếp thêm
động lực, thôi thúc cháu cố gắng hơn nữa trong công tác thiện nguyện của mình.

Hình ảnh cháu đến thăm một cụ già ở Đồng Tháp trong chuyến đi năm 2017
Cháu thật sự không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả sự biết ơn mà hội VINAHF đã dành cho
cháu cũng như tất cả các hoàn cảnh mà quý MTQ đã giúp đỡ.
Cháu có nguyện vọng muốn tập hợp các bạn học sinh, sinh viên mà VINAHF đã từng giúp
đỡ để thành lập 1 nhóm mang tên “Mạng lưới tình nguyện VINAHF”. Cháu chỉ muốn kết nối
các bạn với nhau với mong muốn cùng nhau giúp đỡ các hoàn cành khó khăn hơn chúng cháu.
Cháu biết việc này là 1 khó khăn vì không phải ai cũng có TÂM HUYẾT như quý MTQ, các cô
chú trong hội VINAHF. Nhưng cháu tin rằng chúng cháu sẽ làm được vì chúng cháu muốn trải
dài cánh tay VINAHF hơn, chúng cháu muôn san sẽ với quý MTQ.
Cuối thư, cháu xin chúc quý MTQ, quý cô chú trong hội VINAHF thật nhiều sức khỏe, thật
thành công để giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.
Và cháu xin hứa, cháu sẽ là 1 TNV đầy đủ phẩm chất “TÀI ĐỨC” trong ngôi nhà VINAHF.
Cháu chúc chương trình gây quỹ của VINAHF thật thành công.
Tình nguyện viên tại khu vực Tây Nguyên
Cháu Lệ Hoa

