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Tổng Kết cho năm 2008 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
 
Kể từ ngày thành lập quỹ cứu khổ ban vui (1998) của Ðức Thầy, tất cả bạn đạo và 
quý vị hảo tâm khắp năm châu đã liên tục ủng hộ, trong năm 2008 chúng tôi đã 
làm những công việc như sau : 
 
1. Hoàn tất chương trình bảo trợ  hàng tháng cho 200 em gái trong chương trình 
ADAPT (An Giang Dong Thap Alliance for the Prevention Against 
Trafficking) trong vòng 3 năm kể từ tháng 12 2005 để cho các em có đủ thời gian 
ăn học có nghề nuôi thân . Quý vị có thể vào web site 
http://www.adaptvietnam.org  để biết thêm chi tiết . 
60USD/1 em /1 năm vi duoc chương trình “matching của Hoa Kỳ : cho 1$ họ giúp 
1$” 
 
2. Bảo trợ gần 300 em câm điếc ăn học ở Bình Dương . Nơi đây đã liên tục nhận 
được sự giúp đỡ hàng tháng từ nhiều năm nay. Quý bạn đạo có dịp về VN có thể 
ghé thăm nơi này được tổ chức rất tốt và khang trang. 
 
3. Tiếp tục chương trình học bổng cho học sinh nghèo khỏi bỏ học: 
 
- cho 18 em nghèo học trung học và tiểu học, 10 em ở tỉnh An Giang & 8 em tại 
Bắc Ninh .  
 
- cho 20 em tiểu học ở Đồng Nai , gia dình rất nghèo, có khi mồ côi cha hoặc mẹ 
hoặc cha mẹ bị bệnh nan y cho cac em khỏi bỏ học Khoảng 43USD/1em/1 năm. 
 
- 18 nữ học sinh nghèo cấp 2 và 17 học sinh khác cấp 1 ở Châu Đốc  họ đạo Kinh 
Xang - đó là một họ đạp nghèo vùng sâu bên trong đường quốc lộ khoảng 30km, 
qua một bến phà và hai cây cầu, gần biên Việt- Miên. 
 
- học sinh cấp  2  100USD/1 nam/2 em cấp 2 va`550USD cho 17 em cấp 1 
 
4. Qua các sơ dòng Phao Lô giúp 26 người tàn tật , neo dơn già cả , bi. tai nạn xe và 
36 học sinh gia đình nghèo hay cha mẹ chết ở Gia Lai KonTum – Giúp hàng tháng 
500 USD 
 
5.Giúp trẻ em dân tộc ăn học: 
Qua 1 soeur dạy học ở trường Couvent des oiseaux lúc trước giúp các em nghèo 
dân tộc Banar… có gạo ăn, mua sách vở đi học – giúp số em giúp tùy theo số tiền 
chúng tôi có được trong quỹ  (3000USD /1 năm) 
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6. Giúp 6  tu sĩ (soeur) già nghèo không còn làm gì được ra tiền được có 1 ít tiền 
hàng tháng để sống và trị bệnh (150USD/1 tháng) 
 
7. Giúp trẻ em mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cửa chùa  
Các em hoàn toàn không có thân nhân yếu ớt tím xanh, nhà nghèo vùng sâu ... ở TP 
HCM,  Bình Dương &  Cần Thơ . 
Chúng tôi hàng tháng có gửi giúp đề nơi đây trang trải tiền sữa tiền chợ tiền học và 
nhiều khi sửa chũa lại chỗ ở của các em 400USD/1 tháng. 
 
8. Giúp viện dưỡng lão : 
 
- Hàng tháng cho viện dưỡng lão các sơ già nghèo mua thêm chút đồ  ăn thêm, xà 
bông giặt đồ  200USD/1 tháng 
- Dưỡng lão chùa Lâm Quang – 1000USD 
 
9. Khi có Bạn đạo về  VN thì gửi trực tiếp giúp chỗ Vùng sâu rất nghèo khổ  số tiền 
cho tùy khả năng tài chánh trong quỹ 
 
10. Phát gạo, mì gói , muối… cho đồng bào nghèo đói tại Cần Thơ - Bến Tre 
(3500USD)  
 
11 Phát cho các 50 em nghèo nhất  mỗi cháu 2 bộ quần áo mới, vì những gia 
đình này quá nghèo, cơm không đủ ăn nên họ chẳng bao giờ nghĩ dến chuyện  mua 
quần áo mới cho con cái họ – 300USD 
 
12. Tủ Thuốc phát miễn phí 
 cho đồng bào nghèo tại Bến Tre –  100USD/1 tháng 
 
13. Phát tập vở cho học sinh nghèo không có tiền mua ở  Bến Tre - 600USD 
 
14 . Giúp cha ở Lào Cai có phương tiện phát gạo cho dân nghèo – 500USD 
 
15. Giúp đỡ bạn đạo hay những gia đình nghèo bệnh hoạn gửi thư đến Thầy . 
 
16. Giúp cho 1 số người khốn cùng ở Tỉnh Bình Định sửa chữa hay làm lại nhà cửa 
bị đổ nát – 5400USD 
 
17. Giúp 1 số người trả nợ chuộc thân khỏi cảnh làm nô lệ - 5400USD 
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18. Giúp đồng bào nạn nhân bão lụt miền trung  : 
 
- Giúp nạn nhân bão lụt tỉnh Phú Yên : 
 
1/    1  nhà bị lũ lụt làm sập    =      3.000.000VND ( có hình đính kèm ) 
2/    37 nhân khẩu nghèo       =     4.044.000VND ( một số hình tiêu biểu và hóa đơn 
đính kèm) 
Các Sơ đã đi thăm viếng từng gia đình 3 xã: Ðồng Cháy, Ðồng Chết, Chợ Mới 
thuộc huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên. Có hoàn cảnh khó khăn trong vùng lũ lụt vừa 
qua, nghèo, neo đơn, bệnh tật. 
Số tiền  gởi 400USD 
 
- Phát gạo cho nân nhân lũ lụt tại Đà Nẵng : 500USD 
Phát gạo & mì gói cho nạn nhân lũ lụt tận những nơi không ai qua lại – Huế - 
500USD 
 
19. Giúp mua hòm cho người chết không có hòm chôn – 1000USD 
 
20. Tất cả số tiền còn dư tại Đại Hội 2008 (mỗi BD tham dự DH còn dư khoảng 
8$Cad) chúng tôi gửi 100% cho: 
- phát gạo cho người nghèo đói, tàn tật, neo đơn  
- Thuốc men miễn phí  
- Giúp học sinh nghèo được đi học 
- Hòm cho người chết không có hòm chôn 
 
Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát 
Triển Ðiện Năng cho quỹ cứu khổ ban vui đều được đến tay người nghèo và đau 
khổ. 
Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi đến người trách nhiệm ký tên sau đây. 
Những người nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xin cúi đầu cảm 
ơn 
 
 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
Hội trưởng Hội VôVi Canada 
2590 Allard St. Montreal – Quebec –H4E 2L4 –Canada 
Email: aphancao@videotron.ca 
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NB : Chúng tôi xin đăng 1 số thư từ nhận được: 
1).Chúng con vô cùng sung sướng nhận tình thương cao quý gửi về cho chúng con 
và những người nghèo đói đang trông chờ long nhân hậu giúp đỡ khỏi bị chết đói . 
Nhiều người đang chờ chết dược sự giúp đỡ mua gạo nấu cháo lỏng húp với muối 
tiêu đỡ đói , chưa ai có thể tưởng tượng được nỗi đóí khổ và bị dịch tả tràn lan. Nếu 
không có sự giúp đỡ thì sẽ có 1 số người ra đi, bao nhiêu xác chết gác lên ngọn cây 
vì ba tuần ngâm nước mới rút chút đỉnh rồi mưa xuống nước dâng lên… 
Thay mặt những người nghèo 
Kính thư SN 
 
2).Tôi là sư cô TN ở Chùa BT – CT. Nơi nuôi trẻ sơ sinh mồ côi . Cách đây 2 năm 
tôi có làm tờ tường trình xin Thầy & hội trợ cấp giúp tôi có đủ tiền mua sữa cho em 
bé bú. 
2 năm nay hội đã giúp theo lời khẩn cầu của tôi mỗi tháng là 300ỦSD suốt 24 
tháng và cho thêm 1000ÚSD để sửa can nhà cho các cụ già . 
2 nam nay con đã nhận nuôi thêm 24 trẻ sơ sinh. Các em vào rốn vhưa rụng đầu 
còn dính máu, Tổng số cháu dưới 10 tuổi hiện nay là  35 cháu. 
Trước đây tuy số cháu ít con nuôi rất khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. nhưng nhờ 
nương vào hồng phước của Thầy và hội và số tiền dều hàng tháng của Thầy con đã 
giúp được nhiều trẻ con thoát hiểm nay khỏe mạnh và thông minh nhanh lớn mập 
mạp 
Nay có nhìều người đến sự cơ cẩn thiếu hụt cũng không còn. 
Nay con xin nghiêng mình kính cẩn biết ơn hội và luôn ghi ơn và nhớ ơn. 
Con xin kính chúc thầy và các vị ân nhân HAHVV nhiều cức khỏe ban vui và cứu 
khổ chúng sinh. Con cung kính chào và bái tạ luôn ghi ơn- 
Con  SC TN  
 


