NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM V
(Lá Thư Cãm Động)
Kính gửi quý vị,
Qua nhiều công việc mà TTTT đã làm, mang đến niềm vui và chia sẻ ngọt bùi ấm lạnh cho
nhiều người, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những gia đình có hoàn cảnh thương tâm và bất
hạnh. Từ đó, tên của QTTTT đã được nhiều người biết đến. Hôm qua khi chúng tôi đang họp
sơ kết các chuyến đi cứu trợ tại các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra Quảng Bình, có một chị đã điện
thoại tìm gặp chúng tôi, sau 40 phút chị ấy lại đến,

chúng tôi đã tạm xin phép cuộc họp vài phút để rời khỏi bàn họp ra tiếp chị ở bàn ngoài hành
lang.
Chị tên Trường, trông chị hơi rụt rè và đôi mắt buồn với giọng nghẹn nghẹn tỏ bày công việc
của gia đình mình và chị đã gửi một phong thư cho QTTTT, chúng tôi ghi tất cả những thông
tin cần thiết ở chị và tiễn chị ra cổng, chúng tôi lại tiếp tục với cuộc họp.
Đến cuối buổi họp, chúng tôi đọc lá thư của chị Trường cho mọi người cùng nghe về hoàn
cảnh thương tâm ấy và nhiều người không khỏi ứa lệ.

Xin mời đọc thư của gia đình chị gửi đến Quỹ Từ Thiện Từ Tâm Canada-USA-Vietnam
sau đây:

Sau buổi họp, chúng tôi đi xác minh tình trạng của gia đình bà Huỳnh Thị Huệ.
Qua kinh nghiệm của những người làm TTTT, chúng tôi làm việc rất nhanh, đã liên hệ đến nơi
bà Huệ sinh sống và được bà con hàng xóm ở đó cho biết sự thật hoàn cảnh của gia đình bà
Huệ đúng 100% như nội dung trong thư. Ngay trong buổi chiều ấy chúng tôi đã trực tiếp đến
bệnh viện thăm và chia sẻ kịp thời trong lúc gia đình túng quẩn, QTTTT đã giúp đỡ cho gia
đình chị 1 triệu đồng.

Chúng tôi lại chia tay bà Huỳnh Thị Huệ sau lời cầu chúc của đại diện QTTTT chúc bà sức
khỏe được đỡ hơn và gia đình sớm có được cuộc sống ổn định.
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