
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho Nguyễn Văn Liêm  –   ng N i 

Small leaky shack  

"Mr. Liem Van Nguyen, 35 years old, and his wife Lien Thi Vo, 29 years old, have three 

children. 

Khoa Duy Nguyen, 10 years old, Hieu Minh Nguyen, 8 years old and An Van Nguyen, 6 

years old. 

The family resides in ward 1, village Lam San, district Cam My, province Dong Nai. 

They are from the province of Lang Son, came here just over 10 years to build a new life.   

Liem and Lien work odd jobs and their combined daily income is 350,000 VND.    

The two older children go to school, but the youngest kid, An, has to stay home because of 

his illness. 

In 2017, little An was diagnosed with lung inflammation and high red blood cells.  His 

parents brought him to hospital but they could not afford to pay the expenses due to their 

very low income. 

Currently their small shack is in very bad shape and at risk of collapsing!  Its walls and roof 

have many gaps and holes, which cold winds at night blow right through.  During the rainy 

season, the whole family has to huddle in a corner in order not to get wet.  We visited this 

family and also interviewed their neighbours who acknowledge this poor family’s situation. 

We have investigated and worked with the local municipal government, whose emergency 

housing budget will contribute 15,000,000VND. 

We were able to raise an additional 5,000,000VND from the citizens of ward 1, but still 

need another 30,000,000 VND. 

We are hoping that Eyes of Compassion could help with the shortage." 

Son Hai Ho – EOCRO Dong Nai reporting. 

"Gia đình  nh Nguyễn Văn Liêm 35 tuổi g m có:  

Vợ Ngô Thị Liên, 29 tuổi 

Con, Nguyễn Văn An, 6 tuổi 

Con, Nguyễn Minh Hiếu, 8 tuổi 

Con, Nguyễn Duy Kho , 10 tuổi 

Gi  đình hiện đ ng ở ấp 1 xã Lâm S n, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh   ng N i. 

Quê ở tỉnh Lạng Sơn vào đây lập nghiệp được hơn 10 năm. 

Anh Liêm và chị Liên đi làm mướn, thu nhập củ  h i người một ngày được 350.000 vnđ. 

H i em Hiếu và Khoa được đi học. Còn bé An 6 tuổi ở nhà vì bệnh. Năm 2017, phát hiện 

em bị viêm phổi và máu có h ng cầu c o,  nh chị đem bé đi chữ  bệnh nhưng 

không đủ phương tiện vì thu nhập không đủ ăn đủ mặc. 

Hiện n y căn nhà củ   nh chị đã mục nát sắp sập, b n đêm gió lạnh lù  vào.  ến mù  mư  

thì tối ngủ cả nhà phải tìm chỗ núp để không bị ướt. Chúng con có đến xóm thăm hỏi 

và được láng giềng cho biết thực tế là như vậy. 

Chúng con đã đi tìm hiểu và làm việc với đị  phương.  

Quỹ Nhà Rách Nát đị  phương hổ trợ 15.000.000 vnđ 

Chúng con đi quyên góp bà con trong ấp được 5.000.000 vnđ 

Như vậy còn thiếu 30.000.000 vnđ, chúng con mong được Mắt Thương Nhìn Cuộc   ời 

giúp đỡ. 

Cháu H  Hải Sơn - MTNC    ng N i thực hiện" 
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