
Tổng Kết cho năm 2009 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
 
 

Thưa quí bạn đạo và các ân nhân khác, 
 
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, chúng tôi xin báo báo hoạt động của quỹ này trong năm 
2009 như sau : 
 
1.Tỉnh Qui-Nhơn :  Thôn KH,  : 

Cứu-Trợ Nạn-Nhân Bão-Lụt : 
- Xây lại được 2 căn nhà bị đỗ nát vì bão-lụt năm 2008 
- Giúp-đỡ 5 gia-đình sửa-chửa lại 5 căn nhà bị bay nóc năm 2008. 
- Giúp-đỡ xây lại được một căn nhà bị đỗ sập vì trận bão Mirinae 2009 vừa rồi, trong lúc người mẹ có 

mang thai, sắp sanh-đẽ. 
Cứu-Trợ Người Bần-Cùng : 
- Cứu-giúp 7 gia-đình thoát cảnh nợ-nần túng-quẫn dồn tới bần-cùng-hóa và nô-lệ-hóa. 
- Cấp-dưỡng mỗi tháng hai danh-sách 19 + 15 = 34 người nghèo túng có cơm ăn áo mặc. 
Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Khổ : 
- Dưỡng-nuôi mỗi tháng hai danh-sách 11 + 22 = 33 trẻ em nghèo khổ được tiếp-tục ăn học, khỏi phải bị 

cực-khổ lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuỏi thơ. 
 

 
Hình chụp tại PT Phù-Cát – Qui-Nhơn   

 
2. Thành-phố HCM :   

- Dưỡng-nuôi con em mồ-côi ăn học : 2 con em ăn học Trường Cao-Đẳng Kế-Toán và 1 con em ăn học 
Trường Đại-Học Quản-Trị Xí-Nghiệp. 

 
3. Tỉnh Bình-Dương :   

- Năm 2009 bảo trợ gần 320 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 (1000USD/1 tháng). 
 
4. 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 đình rất nghèo, có khi mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cha mẹ bị bệnh nan 

y cho cac em khỏi bị bỏ học.  
- 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 

Đạo nghèo vùng sâu bên trong đường quốc lộ khoảng hơn 30km, qua một bến phà và 2 cây cầu, gần biên giới 
Việt-Miên. 
 



 

 
 
5. Tỉnh Gia-Lai - KonTum :   

- Qua các Sœurs dòng Phao Lồ giúp  người tàn tật , neo đơn già cả, và  học sinh gia đình nghèo hay cha 
mẹ chết, ở Gia Lai KonTum.  

- Ngoài ra phụ các Sœurs xây 1 căn nhà dạy giáo lý để các em khỏi bị lạnh mưa khi học ngoài trời.   
 
6.Giúp trẻ em dân tộc ăn học  

- Qua 1 Sœur dạy học ở trường couvent des oiseaux lúc trước và 1 linh mục giúp 20 em học sinh nghèo 
dân tộc Mangla  từ lớp 8 đến lớp 12 . Các em nội trú tại nhà các Sœurs, quỹ học bổng chịu tiền ăn uống  mỗi 
tháng đóng cho các Sœurs  khoảng 200,000DVN # 11USD, mà ăn cơm trưa chiều.  Ðã giúp  năm 2009 : 
2000USD  
 
7. Giúp trẻ em mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cửa chùa  

- Chùa BT này có nuôi các cháu nhỏ sơ sinh mồ côi bị bỏ rời ngay lúc mới sinh ở CT. Số trẻ bị bỏ rơi lên 
rất nhanh. 

- Hiện nay số trẻ dưới 5 tuổi 39 em trên 6 tuổi 18 em. Sư Cô cho các em ăn học đàng hoàng và có em học 
học rất giỏi lên đến đại học. 

  Chúng tôi  có gửi giúp đề nơi đây trang trải tiền sữa tiền chợ tiền học và nhiều khi sửa chũa lại chỗ ở các 
em 
 

 



 
8.  Giúp Ngươì già neo đơn 

- Hàng tháng cho viện dưỡng lão các Sœurs già nghèo mua the^m chút đồ  ăn thêm, xà bông giặt đồ  
200USD/1 tháng. 

- Người già neo đơn dưỡng lão chùa L.Q. rất nghèo – 1000USD 
- Giúp 6 tu sĩ (Sœurs) già nghèo không còn làm gì được ra tiền được có 1 ít tiền hàng tháng dể sống và trị 

bệnh (150USD/1 tháng) 
9.  Gửi Tiền Trực Tiếp :   

- 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  

- tại Cần Thơ :300 gia đình nghèo đươc phát cho mỗi gia đình 10 kg gạo 1/2kg đường 1 chai nước tương 
1 kg muối 5 gói mì 

- Giúp tiền gạo hang tháng cho Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội T A –CT (trẻ em mồ côi, lang thang) nơi này vì 
năm 2009 kinh tế suy thoái đã mất nhiều bảo trợ của các hội từ thiện khác 

-  tại Bến Tre phát gạo cho những gia đình nghèo tại 3 xã CM,TT và TM 
  
 
 

 
 
 
11. Tủ thuốc phát miễn phí : 

- Hàng tháng cho đồng bào nghèo tại Bến Tre –  100USD 
- Năm nay 3 xã ở Bến Tre: CM, T T, T H. Sau khi mưa, bùng phát dịch sốt xuất huyết rất nhiều em nhỏ bi 

sốt, nổi đọt dỏ toàn thân. Nhưng chung cha mẹ rất nghèo cơm ăn không dủ no, nên không có tiền chạy chữa. 
  Các Sœurs xin  giúp (500USD) dể  chạy chữa, nếu không chắc chúng chết mất. 
- Ở những vùng bị lụt như Ðà Nẵng dân chúng  mắc bệnh đau mắt, các em nhỏ chạy chữa không kịp thì 

kéo mày.Chúng tôi giúp 500USD để phát thuốc nhỏ mắt và kháng sinh cho dân nghèo.  
  Do đó  số nguoi bị đau giảm rất nhiều xin thay mặt các Sœurs xin Cám Ơn  Quý Ân Nhân. 
- Ở trường các em khuyết tật cũng bị cúm lây rất nhiều, các Sœurs cũng xin giúp tiền thuốc.  
- Phát thuốc cho những nơi bị dịch tả (400USD). 
- Giúp tiền thuốc cho 1 em nghèo và 1 Linh Mục bị ung thư (2000USD). 

 
12. Phát tập vở cho học sinh nghèo không có tiền mua ở  Bến Tre -600USD 
 
13. Giúp đỡ bạn đạo hay những gia đình nghèo bệnh hoạn và gặp hoàn cảnh khó khăn gửi 
thư đến Thầy hay các hội Vô Vi . 
 
14. Giúp đồng bào nạn nhân bão lụt miền trung :  

- Giúp nạn nhân bão lụt tỉnh Ðà Nẵng - Huế - Kontum – Qui Nhơn -Phú Yên Bình Ðịnh 
  Các nơi trên qua các Sœurs đi đến tận nơi các vùng sâu để giúp gạo mì xì dầu bột ngọt … cho các nạn nhân bị 
đói va` phục hồi các nhà thật sự quá nghèo tại Ð T, xã X P, huyện ÐX, Phú Yên. 
-  

Tại Ðà Nẵng có phát thêm quần áo ngoài  đồ ăn 
-  

Tại Huế có giúp sửa lại nơi người già và các Sœurs già ở vì bị hư hỏng nặng sau cơn bão 



 
 
Tại  những vùng lũ nặng tại Phú Yên & Bình Ðịnh qua các sơ đã phát 2600 phần quà ` gô`m gạo, mi`, mắm, dâ`u, 
quâ`n a´o, mê`m, mùng va` 200.000d tiê`n mạt.cho mỗi phần  
 
Ca´c Srs di dê´n tận nơi thăm an ủi ba` con, hôm Chu´a Nhật 15/11 ca´c Srs dã di tham vu`ng lũ tại xã Phuo´c Thuận Tuy Phuo´c, 
Bi`nh Ðịnh. Nơi đây đã phát trên 800 phâ`n qua` 
 
Tại Gia Lai KonTum cũng phát gạo mì tôm bột ngọt bánh kẹo, sữa cho dân rất nghèo (họ không có gì ăn nên bị 
đói) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
15. Giúp mua hòm cho người chết không có hòm chôn – năm 2009 gửi 2000USD 

- Phát 54 cái hòm cho Sóc Trăng Cà Mau và TP HCM. 
 
16. Giúp tiếp tục chương trình ADAPT (An giang Dong thap Alliance for the Prevention of Trafficking) 
(web site: www.adaptvietnam.org) 

- giúp các em gái gia đình nghèo khỏi bị bán qua biên giới Campuchia (2500USD cho 2009). 
 
17. Phụ giúp chương trình mổ mắt cườm của anh Lạc (1500usd cho 2009) 
(anh Lạc có báo cáo thường xuyên) 
 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi  tháng trên Tuần Báo Phát Triển Ðiện Năng 
(quỹ cứu khổ ban vui) và đều được xử dụng 100% cho 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 
 
  
 
 


