
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho VÕ DIỆP – Quảng  am 

Mr. VÕ DIỆP, 40 years old (born 1982) – farmer.  

Address: Lãnh Thượng 1st Village, Đông Phú Town, Quế Sơn District, Quảng Nam 

Province  

Wife: Đặng Thị Kim Thương – 36 years old – farmer.  

They have 5 children: 

1. Võ Đặng Tuyết Như – 14 years old  

2. Võ Đặng Ngọc Thành – 13 years old 

3. Võ Đặng Ngọc Tân – 9 years old.  

4. Võ Đặng Tuyết Nhi - 5 years old  

5. Võ Đặng Như Ngọc – 2 years old 

The couple are farmers but own very little land. Every day, they must pick stuff that could 

be recycled, in the garbage field, and sell them to earn extra money. 

Their house is a damaged shack made by material collected from garbage field. 

They virtually have nothing valuable in their house.  

The local government of Quang Nam has visited their home several times, realized that 

their house is not really a house, but some broken hut located near a garbage field.  The 5 

children are adorable.  The youngest child, Nhu Ngoc, eats rice with soya sauce.  Tuyet Nhi 

eats rice sprinkled with some sugar, but they look cute and bright.   The wife picks garbage 

every day.  Someday she’s lucky enough to pick some stuff from households’ garbage 

which could be sold; if the garbage is from hospital, there is nothing worth to sell.  

Plan to build a house 

The projected house contains 3 rooms, each room is 12 m
2
.  There is one family room 

which is also a study room for children, 1 bedroom, 1 kitchen and 1 bathroom. Total cost is 

90,000,000 VND. Part of the cost is for main constructor; with the current price is 350,000 

VND/day. Vo family takes care other sources of labor.  Vo Diep has bought some bricks 

and material worth 7,000,000 VND.  The family has saved 5,000,000 VND. EOCRL 

supports them 45,000,000 VND. 

After the new house has been built, they will fix the old house connected to the new one 

and add 2 more bedrooms and study room.  

Tran Dinh Phuc - representative for EOCRO Quang Nam

Chủ hộ: VÕ DIỆP, 40 TUỔI (sn 1982) – làm nông. 

Địa chỉ : Thôn Lãnh Thượng 1 Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 

Vợ: Đặng Thị Kim Thương – 36 tuổi – làm nông. 

Có 5 đứa con. 

1. Võ Đặng Tuyết Như – 14 tuổi 

2. Võ Đặng Ngọc Thành – 13 tuổi 

3. Võ Đặng Ngọc Tân – 9 tuổi . 

4. Võ Đặng Tuyết Nhi - 5 tuổi 
5. Võ Đặng Như Ngọc – 2 tuổi . 

Hai vợ chồng làm nông nhưng có rất ít ruộng, hằng ngày phải đi nhặt rác ở bãi rác để mưu 

sinh. 

Nhà ở hư hỏng nặng phải che bằng các tấm bạt nhặt  được ở bãi rác. 

Tài sản trong nhà không có gì . 

MTNCĐ Quảng Nam đã đến thăm nhà anh Diệp nhiều lần, thấy nhà là một cái ổ, 

chứ không phải là nhà, cạnh bãi rác. Năm đứa con mặt mày dễ thương, cháu Như Ngọc chỉ 

ăn cơm xì dầu và cháu Tuyết Nhi thì ăn cơm với đường, thế mà mặt mày xinh xắn và khoẻ 

mạnh. Người vợ hằng ngày nhặt rác. Hôm nào may có rác từ hộ gia đình thì bán được có 

tiền, còn rác bệnh viện thì không có tiển. 

DỰ TRÙ         

Dự trù xây 3 phòng,  mỗi phòng 12 m
2
, trong đó một phòng khách và cũng là nơi để cho 5 

cháu học bài, một phòng ngủ, một bếp ăn, 1 nhà vệ sinh. Tổng kinh phí khoảng  90,000,000 

đ. Trong đó phần nhân công dự trù vận đông là chính, chỉ trả một ít công cho thợ chính, giá 

nhân công hiện nay ở địa phương khoảng 350,000 đ cho một công thợ chính. Còn các phần 

công khác do nhà tự lo. Anh Diệp đã mua được 1 ít gạch khoảng 7,000,000 vnđ, gia đình đã 

dành dụm được 5,000,000 vnđ, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đóng góp 55,000,000 vnđ. 

Sau khi xây xong nhà nầy thì s a, lợp, tô lại căn nhà cũ sát vách và làm chung lại để làm 

hai phòng ngủ và chỗ học cho các cháu. 

 

Trần Đình Phúc - đại diện MTNCĐ Quảng Nam 



 

Old House 

Nhà Cũ 



 

During 

Construction 

Đang Khi Xây 



 



 

Completed 

Hoàn Tất 



 



 

 


