THE HOUSE OF DREAM /
For / Cho Đào Văn Định – Đồng Nai
Dao Van Dinh, born 1973, and his family lives at Lam San village, Cam My district,
Dong Nai province. His wife is Nguyen Thu Thuy, born 1980, and his sons are Dao
Van Lenh, born 2001, and Dao Van Linh, born 2005.

Anh Đào Văn Định sinh năm 1973, và gia đình cư trú tại xã Lâm San, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Vợ - Nguyễn Thu Thủy 1980, con - Đào Văn Lệnh 2001, con Đào Văn Lĩnh 2005.

Dinh and his wife, were born in Quang Tri province, a poor countryside which in the
past was affected by the war, and often suffers from natural disasters. People there
do not have good living conditions despite having land, since the soil is very poor
and lack of nutrients. Therefore, they cannot grow crops.

Anh chị Định sanh ra ở tỉnh Quảng Trị, vùng quê nghèo, quá khứ bị ảnh hưởng
chiến tranh, hàng năm gánh chịu thiên tai. Dân ở đây không có điều kiện sinh sống
dù có đất canh tác, vì đây là vùng đất mệnh danh là chó ăn đá gà ăn muối, nên
không trồng được hoa màu.

Because of difficult situations in Quang Tri, he brought his family to the South,
chose Dong Nai province as his second homeland. However, the bad luck kept
following them, after so many years of hard working; they still could not afford to
have their own house. His family lives in a rental home, earning money by working
on odd jobs whatever are available. He currently works as constructor’s helper for
EOCRO charity projects.

Với hoàn cảnh tỉnh Quảng Trị quá khó khăn, anh đưa gia đình vào miền Nam, chọn
tỉnh Đồng Nai làm quê hương thứ hai. Nhưng nghiệp khổ luôn đeo đuổi gia đình
anh, bao nhiêu năm làm lụng vất vã vẫn không xây được căn nhà. Gia đình anh
đang ở nhà thuê, ai kêu đâu làm đó, hiện anh đang phụ thợ hồ cho công trình từ
thiện của MTNCĐ.

Dinh's wife suffers from spinal degeneration, therefore cannot do heavy work. Dinh's
two sons are students. Dinh works hard to pay for his sons’ education and his wife’s
medical expenses, as well as other expenses. On top of their current suffering, they
just learned that the residence area, that Dinh’s family lives, will be removed as
planned by local government.
In this emergency, EOCRO Dong Nai’s volunteer has contacted the local housing
support fund for poor people, and he was promised to have a support of 15,000,000
VND to help this family. A landlord donated a 5-meter square piece of land in their
field for Mr. Dinh to build a house. Volunteer in DongNai will raise money from
villagers to make up for the rest of the cost which is 5,000,000 VND.
EOCRO’s Dream house Fund will support of 30,000,000 VND.
Vũ Hải Sơn, volunteer of EOCRO, Đồng Nai province.

Vợ anh Định bị bênh thoái hóa cột sống nên không làm được việc nặng. Hai con trai
anh Định đang học. Anh Định làm vất vã để chạy lo vừa tiền học vừa tiền thuốc cho
vợ vừa sinh hoạt trong nhà. Cái khổ của anh chị như vậy vẫn chưa dứt khi hay tin
khu nhà trọ anh Định đang ở bị quy hoạch phải giải tỏa.
Trước tình trạng khẩn cấp, thiện nguyện viên MTNCĐ Đồng Nai đã liên hệ quỹ Nhà
Rách Nát địa phương, và được hứa ủng hộ 15.000.000 vnd. Chủ nhà trọ cho một
miếng đất 5 mét bề ngang ở trong rẫy của họ để anh Định cất nhà.
Quỹ Nhà Ước Mơ của MTNCĐ ủng hộ 30.000.000 vnd. Còn thiếu 5.000.000 vnd
thiện nguyện viên sẽ tự đi quyên bà con dân làng để có đủ số tiền xây nhà.
Vũ Hải Sơn - thiện nguyện viên MTNCĐ tỉnh Đồng Nai

Before Construction
Trước khi xây

During
Construction
Đang Khi Xây

Completed
Hoàn Tất

