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TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: ĐINH THỊ NGỌC NGAN
Năm sinh: 1962
Địa chỉ: Tổ 11, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.
Hoàn cảnh gia đình: BA MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Chị Đinh Thị Ngọc Ngan được sinh ra trong một gia đình gồm 4 người con, 2 trai 2 gái, hiện tại anh
con cả đã mất chỉ còn lại 3.
Chị là con út trong gia đình. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Cựu (sinh năm 1923) năm nay đã 94 tuổi, hiện
tại đã già yếu lầm cẩm, không thể tự lại được, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường đều phải có người
giúp đỡ. Bố chị đã mất cách đây 5 năm do bệnh tật.
Người con thứ 5 của bà Cựu là chị Đinh Thị Hồng (chị của chị Ngan )hiện tại đã bị bệnh tai biến, đôi
chân không thể di chuyển mà phải nằm một chỗ. Đôi tay chị cũng yếu ớt, khi víu vịn cũng khó khăn, mọi
sinh hoạt cá nhân đều do một tay chị Ngan chăm sóc.
Đứa con trai duy nhất còn lại đã đi ở riêng, làm ăn không được gì nên cũng không quan tâm đến mẹ
già và 2 em, mọi thứ bây giờ chỉ còn mỗi mình chị Ngan lo liệu lấy.
Hiện tại, ba mẹ con chị Ngan không có lấy một mảnh đất để mà sống, phải đi thuê trọ sống qua ngày.
Ông chủ trọ tốt bụng, thương cảm cho số phận lênh đênh của 3 mảnh đời bất hạnh nên không thấy tiền trọ
mà cho 3 mẹ con chị ở không, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay thì trả lại nhà cho ông.

Từ trái sang phải: Đinh Thị Hồng, Nguyễn Thị Cựu, Đinh Thị Ngọc Ngan

Hằng ngày, trên chiếc xe đạp cũ, chị Ngan phải đi lượm ve chai ở các thùng rác để kiếm tiền mua ít
gạo rau nuôi mẹ già và người chị bị tai biến. Đã thế, tâm thần chị Ngan không ổn định nhưng lại là lao động
trụ cột trong gia đình. Có người thấy thế thương tình, khi thì cho kí gạo, khi thì ít rau để 3 mẹ con chị đỡ vất
vả. Có người tốt bụng, hằng tháng lên chùa xin 3 suất cơm chay cho 3 mẹ con chị.
Lúc đi lượm ve chai, chị Ngan để lại mẹ và chị nằm chung trên một chiếc trên giường, nhờ ông chủ
trọ tốt bụng, chạy qua chạy lại xem giúp.

Hình ảnh nhà trọ nơi 3 mẹ con chị Ngan đang sinh sống
Hàng tháng, 3 mẹ con chị cũng được Nhà nước hỗ trợ số tiền gần 1 triệu đồng, nhưng chi phí đi lại
lấy thuốc cho mẹ già, cho người chị bị tai biến cùng ăn uống hàng ngày thì số tiền trên không thấm vào đâu.
Từ thực tế hoàn cảnh của chị Đinh Thị Ngọc Ngan, rất kính mong Qũy Từ Thiện Từ Tâm xem xét hỗ
trợ hằng tháng để 3 mẹ con chị phần nào vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, có nghị lực chiến thắng
được nghịch cảnh. Xin chân thành cảm ơn.
Người giới thiệu: Trần Đức Cảnh
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