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He Mr. Tran Van Giup is 55 years old and his wife is 47 years old. They have two kids,
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Ông hiện nay đã 55 tuổi, vợ ông 47 tuổi, hai vợ chồng có 02 người con, người con trai đã
có vợ và 01 người con gái đã có chồng,

one son and one daughter, and both have gotten married.
Their children have been struggling with finances to take care of their own families and
don't have the capacity to take care of their own parents. Sometimes they take their children
back to the grandparents for childcare support.
Nghiem, the eldest son rents a room in Binh Duong province with his wife and child. He
works as a general laborer. Occasionally he sends money back to his parents if his family
has any extra. Loan, the second daughter lives with her husband and also struggles with
finance. She does her best to help her parents whenever she is needed. Mr. Giup’s house is
in bad condition. When it is raining hard, the house can collapse anytime. Mr. Giup doesn’t
have any land to grow vegetables and works as a general farm laborer. In the previous
years, he leased land to grow rice but his crops failed recently. His health is not in good
condition so currently he only works as a seasonal laborer.
His wife's main job was to harvest hyacinths, dry them, and weave them into products to
sell at the local market. It is very hard work because it requires sitting for a long time.
Recently, she suffered from a stroke and therefore Mr. Giup has to stay home take care of
his wife.
Nghiem has been wishing that he can hopefully save enough money to rebuild his parent’s
house so he and his family can move back to live with his parents. He wants to find more
work to earn a better living. Living far away from home at Binh Duong, he feels homesick
and misses his parents. He also worries about taking care of them as they get older.

Vẫn tưởng nuôi con khôn lớn, dựng vợ gã chồng thì hai vợ chồng được các con phụng
dưỡng, nhưng các con ông khi có gia đình vẫn khó khăn, tự chăm lo gia đình chưa xong, vợ
chồng con cái nheo nhóc, nhiều lúc thiếu ăn còn chạy về nhờ ba mẹ chăm sóc phụ.
Anh Nghiệm là con trai cả có vợ và con, kinh tế khó khăn nên vợ chồng dìu nhau về Bình
Dương làm công nhân, ở nhà trọ, lâu lâu gởi tiền về cho cha mẹ ở nhà. Chị Loan là con gái
thứ 2, lấy chồng ở gần xóm, nhưng ở bên chồng, kinh tế cũng khó khăn, chạy qua chạy lại
chăm sóc ba mẹ.
Căn nhà của hai ông bà giờ đã sụp xuệ, tole lợp đã cũ, trời mưa trời gió rất sợ. Vì nhà ở
giữa đồng, gió lớn thì tole vỗ vào cột như muốn bay ra, ông Giúp không có ruộng vườn,
công việc chủ yếu là làm ruộng thuê cho người ta. Những năm trước mướn ruộng làm,
nhưng vụ mùa thất bát, sức khỏe không còn tốt nên hiện nay chỉ làm thuê theo vụ mùa, kinh
tế khó khăn.
Vợ ông công việc chủ yếu là nhận lục bình, về phơi khô rồi đan lác thành sản phẩm cho các
tiểu thương ở chợ, kiếm tiền vất vả, vì việc này đòi hỏi phải ngồi rất lâu. Hiện nay vợ ông
đang bị đột quỵ, và phải thở bằng bình oxy, ông Giúp không còn đi làm thuê, phải ở nhà
chăm sóc vợ.
Anh Nghiêm ao ước: kiếm được tiền về xây lại căn nhà mới rồi cả gia đình về ở chung với
cha mẹ, làm gì đó kiếm sống, chứ sống xa quê, khu Bình Dương dân tứ xứ thấy tủi thân và
nhớ gia đình, lại không được chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già.

Nghiem has collected more than 10 million VND. Mr. Giup can get 10 million VND from a
bank loan which can be paid back within 5 years. Mr. Giup’s family hopes that Eyes of
Compassion can help with 30 million VND.

Anh Nghiệm có dồn được số tiền hơn 10 triệu đồng. Ông Giúp đi vay ngân hàng 10 triệu
đồng nữa và trả trong vòng 5 năm để xây dựng căn nhà mới. Gia đình ông Giúp kính mong
MTNCĐ giúp cho 30 triệu.

Huynh Minh Tuan – Eyes of Compassion Volunteer in Vinh Long

Huỳnh Minh Tuấn - thiện nguyện viên MTNCĐ tại Vĩnh Long
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