
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho Trần Văn Viễn – Đồng Nai

Tran Van Vien was born in 1985 and has moved from Tra Vinh to now live in 

Dong Nai with his family. His wife, Nguyen Thi Linh, was born in 1987. Their 

oldest daughter, Tran Thi Tram, was born in 2013 and is attending primary 

school. Their son, Tran Van Nghia, is in kindergarten. 

Vien's family rented a house in Dong Nai. His wife has epilepsy. She is 

generally in good health, but when she has an epilepsy attack, she suffers from 

severe seizures. Vien is always a good husband and father although his wife 

has a disease that is difficult to cure. 

Vien works during the day as a labourer and if he finds an extra job to after his 

daytime work, he would work for more. Linh's work depends on their 

neighbor’s demand. She stays at home if there is no job offered to her. 

Because of her sickness, Linh has very few requests because people don’t dare 

to employ her given the occurrence of epileptic seizures. 

Vien has to work hard to support the whole family, but his income is not 

enough for his family to be self-efficient. With the higher increasing costs of 

rent, electricity and water bills, his family suffers more. 

I have researched and asked Vien's landlord for a piece of land to build a 

house for Vien and his family. I am working on registering the land title for 

Vien. I have also called for the local Poor House Foundation to help Vien with 

an amount of VND 15,000,000. May I ask the Eyes of Compassion to help 

with a contribution of VND 30,000,000? 

To find the remaining amount of VND 5,000,000 I will ask other donors or 

supporters to help build a complete house for Vien and Linh. 

Ho Hai Son 

Anh Trần Văn Viễn, sinh năm 1985, từ Trà Vinh lên Đồng Nai lập nghiệp. Vợ 

anh là chị Nguyễn thị Linh, sinh năm 1987. Con gái lớn là cháu Trần thị 

Trâm, sinh năm 2013, đang đi học tiểu học, con trai là Trần Văn Nghĩa học 

mẫu giáo. 

Dọn đến Đồng Nai, gia đình anh Viễn thuê nhà trọ ở, vợ anh bị bệnh động 

kinh, bình thường không sao nhưng lúc phát bệnh người bị co giật và sùi bọt 

mép. Dù vợ mang căn bệnh khó chữa được nhưng Viễn luôn là người chồng 

tốt với vợ và hai con. 

Anh Viễn  làm công nhân cả ngày tới tối về nhà, nếu có ai kêu làm gì thì lại đi 

làm thêm. Chị Linh ai kêu làm gì thì đi làm, không có việc thì phải ở nhà, vì bị 

bệnh động kinh nên ít ai dám kêu sợ có chuyện xảy ra. 

Một mình anh Viễn phải làm lụng gánh vác cả gia đình, rất vất vã nhưng cũng 

không đủ kinh tế cho gia đình 4 miệng ăn. Giờ đây tiền nhà trọ, tiền điện, tiền 

nước đều tang cao, nên càng khổ sở hơn. 

Con đã đi khảo sát và xin được chủ nhà trọ của anh Viễn một miếng đất rẫy để 

xây nhà, con đang tiến hành làm giấy chủ quyền đất cho anh Viễn. Con cũng 

đã kêu gọi quỹ Nhà Rách Nát địa phương giúp anh Viễn được 15.000.000 vnd. 

Con xin Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời giúp cho anh 30.000.000 vnd. 

Số còn lại khoản 5,000,000 vnđ linh tinh con sẽ đi vận động tiếp để có một căn 

nhà hoàn chỉnh. 

Hồ Hải Sơn 
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