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Miền Trung Việt Nam, một vùng đất nghèo so với hai miền Nam Bắc, cuộc sống
người dân đa phần làm nông nghiệp, thu nhập thấp, nơi đây hàng năm phải thường xuyên
hứng chịu nhiều đợt thiên tai bão lũ, vì thế cuộc sống vốn đã khó lại càng nghèo khó hơn.
Cái nghèo nếu không đi cùng bệnh tật thì cũng đỡ, đằng này một số gia đình lại gặp cả
hai “nghèo và bệnh”.
Không riêng tại Việt Nam, nơi nào có con người của QTTTT thì nơi đó có những
tấm lòng yêu thương con người thực sự, luôn để ý lắng nghe và tiếp cận kịp thời với
những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chính những con người đó họ đang rất cần sự cảm
thông giúp đỡ cho bớt phần khổ đau. ACE bên này với những việc làm từ tâm đã thăm
hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ phần nào cho các gia đình không may này.
Bên này các anh em vận động quĩ rất khó khăn, vì thế những phần quà rất khiêm tốn
không thấm vào đâu trước những hoàn cảnh thương tâm. Chính vì thế hôm nay mình xin
chia sẻ những thông tin này đến ACE QTTTT khắp nơi biết để cùng giúp sức sẻ chia.
1/ Anh Nguyễn Hữu Dục: 49 tuổi, còn độc thân, Địa chỉ: tổ 9 phường Trần Phú, TP
Quảng Ngãi có hoàn cảnh rất đáng thương tâm:
Gia đình anh Dục có 5 người. Cha mất, mẹ bị bệnh tâm thần hơn 30 năm, nằm một
chỗ trong buồng tối. Em gái tên Chi cũng bị bệnh, sau khi tôt nghiệp ĐH Ngoại ngữ thì bị
bệnh tâm thần, đã chạy chữa rất nhiều nhưng chưa khỏi, chị gái anh Dục làm thuê để nuôi
mẹ và em gái trong nhiều năm. Đến năm 2008 mẹ qua đời và sau 2 tháng chị cũng đã mất
do căn bệnh đột quỵ .

Chị Nguyễn Thị bích Chi (mặc áo sọc đỏ) sau khi tôt nghiệp ĐH Ngoại ngữ thì bị bệnh
tâm thần gần 20 năm.

Mẹ và chị ruột đã mất, chỉ còn lại 2 anh em. gia đình vốn nghèo khó từ lâu, anh Dục một
thân vận động vừa tự kiếm sống vừa nuôi em gái Nguyễn Thị bích Chi, 44 tuổi bị bệnh
tâm thần, nay có dấu hiệu dần dần phục hồi nhưng không có tiền để chữa trị.
2/ Gia đình ông Nguyễn Lữ: tuổi 64 quê ở đội 1, thôn Phú Mỹ xã nghĩa Mỹ, huyện Tư
Nghĩa:
Nuôi mẹ gìa mù mắt trên 100 tuổi và Vợ đau ốm quanh năm không có sức lao
động. Con trai bị tai nạn và phải giải phẫu nhiều lần nên nợ nần chồng chất. Con rễ bị tai
nạn phải gắn liền với xe lăn suốt đời. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phải xé nhỏ mãnh
vườn hương hỏa của Tổ phụ bán nhiều đợt để lo cho con và chữa bệnh cho vợ.

3/ Anh Trần Dàng sinh năm 1976. Địa chỉ: xóm 11 xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức tỉnh
Quảng Ngãi.
Trong đêm trước ngày cưới anh Dàng bị tai nạn giao thông dập tuỷ sống nằm bất động,
được chữa trị thời gian dài tại bệnh viện Quảng Ngãi, gia đình quá nghèo không còn tiền
chữa trị tiếp nên anh Dàng được đưa về nhà để chạy chữa bằng thuốc nam. Cha mẹ anh
quá tuổi lao động nhưng vẫn đi làm thuê, đồng tiền kiếm được không đủ sống đắp đổi
qua ngày lại phải lo thuốc thang cho anh, chưa kể số tiền nợ 20 triệu mà bà con hàng xóm
đã cho mượn lúc anh Dàng cấp cứu tại Bệnh viện. Trong nhà trống rỗng không 1 thứ đồ
dùng giá trị.

Sau 3 năm cầm cự trong sự túng quẩn, người cha đã quyết định vào miền Nam hái cà phê
thuê để có tiền xoay trở. Người vợ ở nhà “trăm dâu đổ đầu tằm” đã kiệt sức vì đói khổ và
đã vĩnh viễn từ giã cỏi đời này khi người cha vào Nam chưa đầy nửa tháng.

QTTTT đến thăm anh Dàng, tặng tiền và mền chống lạnh.
Người cha vội vã từ Nam về không có một đồng xu dính túi; được bà con giúp đỡ và đám
tang đã được thực hiện trong khung cảnh ảm đạm, sơ sài.
Sau đám tang mẹ anh Dàng, cảnh nhà trở nên hoang tàn , trống vắng, những khung cửa
không có cánh lắp vào. Mùa đông rét mướt, anh Dàng run rẫy trong tấm chen cũ kỷ,
rách nát, chiếc chiếu phủ bên ngoài cũng tả tơi như cuộc đời anh.
Vợ anh Dàng trước ngày cưới xinh đẹp và rất yêu thương anh, khi anh bị tai nạn , chị
cũng ráng chờ đợi, nhưng bệnh anh càng ngày càng nặng và chị đã chia tay anh rồi có
chồng khác. Anh Dàng đau khổ lại càng đau khổ hơn, suốt ngày chỉ nằm trên giường chịu
đựng
Ba anh Dàng làm nông nhưng không đủ ăn, nợ nần chồng nợ nần, bệnh anh Dàng có thể
phục hồi lại được nhưng không có tiền để chữa trị.
Nghe được thông tin trên, anh em QTTTT đã tìm đến nhà anh Dàng chia sẻ khó khăn tạm
thời hơn 1 triệu VNĐ và 1 cái mền chống lạnh.

Anh Nguyễn Văn Tám (cha của bé Tân) và các anh em QTTTT mới thăm viếng và dùng
bữa cơm thân mật.
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