Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 4, 2014
Thưa quý vị,
Trong hai ngày thăm viếng các nhà trẻ mồ côi, khuyết tật và thăm viếng bệnh viện
ung bướu tại Sàigòn. Xin quý vị xem hình và video kèm theo trên mạng
www.tutamfoundation.org, hoặc http://youtu.be/yBuuU1BiRCI . Sau là tổng kết:
Ngày đi: 12/04/2014
Địa Điễm : Nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi & khuyết tật Bé Thơ
Địa chỉ : D877 tổ 22, khu phố 8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Người chủ trì: Sơ Vinh phụ trách (Tel: 0613 893 295, Mobile : 0918 198 694)
Những người trong đoàn: bà Tám, Thy, Tân, anh Huân và Hoa (người viết),
Số lượng trẻ em: Nơi đây có 156 em tuổi từ 0 -> 25 tuổi
Số lượng phần quà: 156 phần quà
1 phần quà gồm :
-1 gói bánh
-1 gói kẹo
-1 lốc sữa
-5 gói mì
-1 kem đánh răng
Tổng cộng

10.000
7.200
31.800
15.000
15.000
79.000

156 phần x 79.000 = 12.312.000
2 ký bao đựng quà :
50.000
Tổng cộng:

$12.362.000

Nơi này sơ Vinh chia làm 2 nhóm nên có đem 46 phần đến Đ/C : 70/4 khu phố
Trung, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương để cho các em do nơi đây các em
khuyết tật nuôi riêng

Thăm viếng tại bệnh viện ung bướu ngày 13 tháng 4, 2014
Tại đây vì không được vào trực tiếp phát quà cho người bệnh nên phải phát phía
ngoài bệnh viện với nhiều điều khó khăn -nguy hiễm- đã xãy ra.
150 phần quà bao gồm :
- 1 lốc sữa
31.800

- 6 gói mì
Tổng cộng :

18.000
49.800

150 phần x 49.800 = 7.470.000
Tại đây vì bị mất quà nên đã cho 40.000 cho những ai không có phiếu.
Tổng chi 2 đợt phát quà ngày 12, 13 là :
- đợt 1 12.362.000
- đợt 2
7.470.000
Tồng cộng : 19.830.000
Sau hai ngày bận rộn, ai cũng mõi mệt. Tuy thế, chúng tôi rất vui vì đã đêm được
chút tình thương của quý vị mạnh thường quân gởi gấm đến các em nhỏ, các cụ
già và người nghèo khó vô cùng thiếu thốn. Xin đại diện cho những bàn tay nho
nhỏ đó cám ơn các quý vị. Chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khoẻ, hạnh
phúc và phát tài.
Kính thư,
Trần T. Hoa

