
 

Giới thi  u sơ qua v   Yêu    ng V              nh (YDVQB) 

YDVQB thành lập vào tháng 10/2011, 2 vơ   ch  ng tôi trư  c ti  p chăm sóc và quản lý, 

ngoài là Co-Founder chúng tôi cũng là thiện nguyện viên để duy nhất tại YDVQB. 

Năm 2011, chúng t i đã tự đầu tư 1 Shelter ngay tại nhà chung của gia đình, đến đầu 

2016, khi số lượng tăng đột biến, YDVQB cầnn m  t nơi khác rộng rãi hơn nhằm đảm 

bảo cho sức khỏe của các bé chó mèo và cho chính mọi người trong gia đình 

chúng tôi. Chính vì th  , 1 Shelter mới đã được xây dựng tạm trên 1 khu đ  t thuê với 

thời hặn 10 năm   hu  ng tôi thường nhận những con vật bị bỏ rơi do b  nh t  t, bị    o 

hành hoặc mèo sữa vì thói quen không triệt sản rồi để mèo mẹ sinh ra mèo con sau 

đó đem vứt vào chợ cho tự sinh tự diệt. Sau khi chăm sóc chúng khỏe mạnh chúng 

tôi sẽ tìm chủ mới cho chúng. Tuy nhiên, việc tìm chủ mới rất khó khăn do quan niệm 

của người dân quê người ta thường xem chó mèo là món ăn hoặc công cụ giữ nhà 

bắt chuột. Chó mèo đối với người dân nghèo ở quê không đươ  c chăm sóc đúng. 

Trong 5 năm, từ 2011 - 2016, số lượng chó, mèo tăng chóng mặt trong khi thực tế, 

nguồn kinh phí duy trì hoạt động chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc của 2 thành 

viên duy nhất, là chồng tôi và tôi, chúng tôi con có hai cháu gái nhỏ, 1 cháu gần 1 

tuổi và 1 cháu sắp sanh. 

Kế hoạch trong năm 2017 của tôi là tạo ra một ngôi nhà  an toàn và ấm áp cho 

những con vật, nơi chúng được chăm sóc, yêu thương và không phải lo sợ khi hết 

hạn thuê đất sẽ bị đuổi đi. Kèm theo đó là một dự án phát triển kinh tế cho gi  đình và 

chó mào tự túc dựa vào nông nghiệp, cu  thể là sẽ trồng thêm những cây trồng có 

giá trị kinh tế như cây gấc để bán quả tươi và làm dầu gấc, trồng dừa và cây nưa 

dưới giàn gấc để tiết kiệm đất. 

Kế hoạch củ  chúng t i đã được như nguyện khi chị Ngọc Tr n và MTN Đ,  iết việc 

làm này qu  FB, đã ngõ ý qu n t m   hị Ngọc Tr n đã mu  tặng chúng tôi 1 miếng 

đất rộng 6000 m2, phụ tài chánh giúp chúng t i x y nhà cho động vật và gi  đình  

Mua miến đất rộng với mục đích trồng cây lấy nguyên liện sạch làm sản phẩm bán ra 

lấy kinh phí để tự tục chăm sóc thú cưng 4 chân. 

Chúng tôi xin viết l n đ y những lời tri ân từ đáy lòng đến tất cả thân nhân, bạn hữu, 

những người chúng tôi biết mặt và những người chưa từng biết cho mãi đến hôm 

n y qu  FB, đã yểm trợ hết lòng bằng sự đồng cảm cùng yêu thương loài vật, bằng 

tịnh tài, tình thương, khích lệ và cầu nguyện. Để nỗi ngày qu  gi  đình người và thú 

củ  chúng t i được sống trong an toàn trong tình yêu thương đùm  ọc lấy nhau.    

Hà Ninh và Nghiêm 


