TỔNG KẾT & TƯỜNG TRÌNH
BUỔI VĂN NGHỆ LẠC QUYÊN GÂY QUỸ CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG
VÀO CHỦ NHẬT, 26-11-2017 TẠI MILLAN BANQUET HALL, MISSISSAUGA.
Chương trình lạc quyên Thương Về Miền Trung cứu trợ bão lụt tổ chức bởi Ca Nghệ Sĩ Toronto
và Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã hoàn tất vào cuối tháng 2/2018. Tổng số tiền quyên góp được
là $44,873 Cad. Sau khi trừ các chi phí tổ chức $2,175 (gồm trả tiền Hall và âm thanh cho
buổi văn nghệ), số tiền còn lại là $42,698 Cad đã được nhanh chóng chuyển về cứu trợ cho
những nạn nhân bão lụt ở các tỉnh miền Trung, Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng tôi cũng lạc
quyên được khoảng $875 Cad nên tất cả là $43,573 Cad đã dùng trong việc cứu trợ giúp hơn
1400 học sinh và 1500 hộ dân. Số tiền lạc quyên này đã vượt hơn gấp đôi số mục tiêu $20,000
Cad được đưa ra lúc ban đầu.
Có được thành quả tài chánh đầy khích lệ trên là do bởi công đức của tập thể đồng hương
người Việt tại Toronto và các nơi, trong đó có những đóng góp đặc biệt từ các Tôn Giáo, cơ sở
thương mại bảo trợ, cơ quan truyền thông, truyền hình báo chí và các mạnh thường quân
như: Quỹ Cộng Đồng Thời Báo, VIETV Canada, SBTN, VBS Canada, Thời Mới, Saigon Nhỏ
Canada, Voice Canada, Canadian Vietnamese Networking, Thánh Thất Cao Đài Toronto,
Calgary và Houston, Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam, Quỹ Ánh Sáng Cho Cuộc Đời, Quỹ
Catherine Trần, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Alena Fine Jewellery, Saigon House Restaurant,
Dessert Trends, Nha Sĩ Huệ Chi, Mì Phở Song Vũ, Lena’s Floral Designs, ông bà Phạm Hộ,
chị Trisha, Phở Tái Bắc, Pizza Nova, Tứ Quý Boys, Bánh Cuốn Thanh Trúc, chị Quyên, Ca Nghệ
Sĩ Toronto và một số cá nhân. Một số Tôn Giáo, hội đoàn và bạn bè bên Mỹ cũng gởi ngân
phiếu đóng góp.
Quỹ Cộng Đồng Thời Báo đã giu p môt phần không nhỏ trong công việc lạc quyên kỳ này. Với
tổng số tiền $8000 do Quỹ CD Thời Báo đóng góp, BTC đã nhanh chóng gặt hái gấp đôi số
tiền này qua những trò chơi “matching game”, để cuối cùng đạt đến kết quả ngoài sự mơ ước
của BTC.
Sau đây là bản tường trình cho những phân phát cứu trợ Miền Trung bắt đầu từ tháng
11/2017 và kết thúc gần cuối tháng 2/2018.
Với tấm lòng nhiệt thành của quý vị hảo tâm, nên dù chưa đến ngày tổ chức văn nghệ cứu
trợ, chưa nhận được tiền lạc quyên, một số thành viên trong BTC đã ứng trước để gởi về miền
Trung bắt đầu việc cứu trợ. Toán thiện nguyện viên của Quỹ TTTT ở miền Trung đã đại diện
quý ân nhân trao những món quà đầy tình nghĩa đến tận tay các nạn nhân bão lụt trong 6
chuyến cứu trợ như sau:
Đợt 1, ngày 9/11/2017. Đã dùng $1,000.00 Cad cứu nóng 50 suất quà cho những nạn nhân
bão lụt ở Bình Minh, Quảng Ngãi. Mỗi phần quà $300 ngàn Vnd gồm có gạo, mì, xì dầu, bột
ngọt, đường và $100 ngàn tiền mặt.
Đợt 2, ngày 19-20/11/2017. Đã dùng $9,826.68 Cad cho 4 nơi ở Huế và Quảng Trị với 400
suất quà ($400 ngàn/suất). Riêng thăm và tặng $500 ngàn mỗi phần cho 5 gia đình có người
chết trong trận bão lụt.

Đợt 3, ngày 28-29/11/2017. Đã dùng $5,369.27 Cad cho 2 nơi ở Trà My, Quảng Nam. Tặng
150 suất quà ($300- $400 ngàn/suất). Thăm và tặng $1.5 - $2 triệu mỗi phần cho 4 gia đình
có người chết. Tặng sách vở cho 211 học sinh nội trú ($100 ngàn/suất) và một máy lọc nước
($4.7 triệu) giúp 63 em nhỏ trong trường không phải uống nước suối.
Đợt 4, ngày 5-7/12/2017. Đã dùng $12,308.20 Cad cho 4 nơi ở Phú Yên và Khánh Hòa.
Tặng 370 suất quà ($400 ngàn/suất). Thăm và tặng quà cho 7 gia đình có người chết (từ $1.5
- $2 triệu). Tặng sách vở, mền ấm, dép cho 342 học sinh. Tặng 1 máy lọc nước để các em
không phải uống nước suối. Đặc biệt đợt này ó 2 thành viên của Quỹ TT Từ Tâm là Phiêu Lê
(Mississauga) và Fuji Lê (Delaware) trong chuyến công tác ở Hong Kong đã dành 3 ngày về
miền Trung, Việt Nam để cùng tham gia việc tặng quà và phát động chương trình tặng 10,000
đôi dép cho các em học sinh nghèo ở các miền núi lạnh và ẩm.
Đợt 5, ngày 28-29/12/2017. Đã dùng $10,817.85 Cad cho 5 nơi ở Quảng Ngãi với 500 suất
quà ($300 - $400 ngàn/suất). Tại Làng Khe, Thu Chỉ, Thạch Hà, Hà Tỉnh, tặng 100 suất quà
($150 ngàn/suất).
Đợt 6, ngày 25-26/01 & 24/02/2018 dùng $4,261 Cad đặc biệt đã giúp các em học sinh ở
các trường học. Trường Trà Vân, Nam Trà My tỉnh Quảng Nam: 351 phần quà gồm dép và áo
ấm. Trường tiểu học Ba Thành, tỉnh Quảng Ngãi: 1 máy lọc nước và 100 phần gồm mền, cặp,
vở ($100 ngàn/phần). Trường THCS Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi: 20 suất quà gồm cặp, vở và
$100 ngàn ($200 ngàn/phần), tặng 5 phần quà cho HS đặc biệt khó khăn gồm gạo, mì tôm,
quần áo, dầu ăn, xì dầu, đường, bột ngọt và 100.000đ ($300 ngàn/phần). Chuyến cứu trợ
cuối cùng vào ngày 23-24/2/2018 là đến lại trường ở Khánh Thượng (tỉnh Khánh Hòa) lần
thứ 2 để tặng 231 bộ đồ học sinh, dép và sữa.
Chi tiết về việc lạc quyên, cứu trợ, danh sách bảo trợ và đóng góp cũng như thu chi đều được
đăng trên trang mạng www.tutamfoundation.org. Nếu quý vị cần thêm chi tiết hay đóng góp
ý kiến, xin liên lạc qua email info@tutamfoundation.org hoặc điện thoại số 647-718-1497.
Nhân đây, chúng tôi thành thật xin lỗi nếu trong việc tổ chức lạc quyên hay trong danh sách
có những thiếu xót xảy ra, mong quý vị niệm tình tha thứ.
Thay mặt những nạn nhân bão lụt miền Trung, BTC xin chân thành cảm ơn quý cơ sở tôn
giáo, hội đoàn, thương mại, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và quý đồng bào đã nhiệt tình
thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, xoa dịu đi phần nào nỗi khổ đau của những mảnh
đời bất hạnh khốn khó. BTC cũng xin cảm ơn và khen ngợi tinh thần nhiệt tình đóng góp của
các MC dẫn dắt chương trình, cũng như Ca Nghệ Sĩ Toronto và thiện nguyện viên (kể cả các
bạn thiện nguyện viên ở miền Trung & Nam, VN). Qua sự kết hợp làm việc, các bạn đã thể
hiện một sự đoàn kết, cùng xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại càng lớn mạnh trong
việc giáo dục con em chúng ta về tinh thần thương yêu chia sẻ những việc làm đầy nhân bản
và nặng tình người này.
Kính chúc quý ân nhân nhiều sức khoẻ trong an lành và hạnh phúc.
Ca Nghệ Sĩ Toronto và Quỹ Từ Thiện Từ Tâm
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