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TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: BÙI THỊ THANH PHƯƠNG
1943

Năm sinh:

Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn cảnh gia đình:
Cả gia đình bà làm nông. Hai vợ chồng sinh được 5 người con, gồm 1 trai và 4 gái. Người con trai đầu là
Nguyễn Đức Quốc đã hơn 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình, vì không có nghề nghiệp ổn định nên mưu sinh
trong Sài Gòn, 1 năm mới về 1 lần mà cũng chẳng phụ giúp gì để nuôi cha mẹ già ở nhà. 3 cô con gái đã lập
gia đình ở thôn quê nhưng gia cảnh khó khăn cũng chẳng giúp đỡ cha mẹ. 1 người con gái thứ 5 là Bùi Thị
Thanh Thúy còn lại sống với ông bà những dở lở trong cuộc sống hôn nhân, một mình gánh 2 đứa con (một
đứa 9 tháng, một đứa đang học lớp 3). Hằng ngày, chị làm công nhân may tại nhà máy Vinatex Quảng Ngãi,
thu nhập hơn 3 triệu đồng.
Chồng bà là Nguyễn Đức Bon – sinh năm 1939 cũng đã cao tuổi, sức khỏe cũng không ổn định. Hằng ngày,
ông quanh quẩn với mấy sào ruộng để chăm lo cuộc sống cho cả gia đình.
Năm 2019, bà Bùi Thị Thanh Phương bị tai biến, liệt nửa người, tay chân đều run cứng, chỉ quanh quẩn ở
nhà và điều trị thuốc thang, châm cứu.
Nếu nhìn vào ngôi nhà thì mọi người thấy hoàn cảnh họ khấm khá, tuy nhiên ngôi nhà này được xây dựng
theo chương trình Phòng chống bão lụt do chính phủ Úc tài trợ năm 2013 với kinh phí 30 triệu đồng thời
điểm bấy giờ (gia đình bà phải vay thêm 50 triệu để làm cho hoàn thiện).

Nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, cũng như tạo điều kiện cho bà chữa bệnh hằng ngày, rất
mong Qũy Từ Thiện Từ Tâm quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ để gia đình bà phần nào giảm bớt những vất vả lo
toan.
Gia đình xin chân thành cảm ơn.
Người giới thiệu: Nguyễn Xuân Tám
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