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Chúng con thương gửi đến: 

 

-  Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (MTNCĐ) Canada. 

 

Chúng con nhận được số tiền 16.610.000 vn đ (= 709.00 Usd), để trao cho 35 bà con khó khăn bị nhiễm COVID 

tỉnh Bình Thuận. 

 

Vì lần đầu nhóm chúng con đi trao quà ở tỉnh nên anh em chúng con quyết định đi trước 1 ngày để nắm rõ tình 

hình. 

 

Cô ơi anh em chúng con vượt hơn 300km tính luôn đi về, thì cũng đến nơi trao quà. Qua chặng đường tìm hiểu 

trạm chúng con thấy được ở các tỉnh nhỏ bà con mình còn khổ nhiều quá. 

 

Vào chiều thứ Bảy ngày 18/12/2021, chúng con tới nơi vào lúc 16h00 chúng con bắt đầu đi mua quà. Phần quà 

gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, thực phẩm khô. Anh em chúng con mua hàng về phân thành 35 phần. 

 

Cô ơi hoàn cảnh của các hộ mà nhóm chúng con đến trao nghèo lắm, nhà không có gì quý giá hết cô ạ. Trong số 

các hộ mình trao quà có 3 cụ già bị mù, neo đơn, thế mà các cụ giỏi lắm cô, tự mình trồng rau, nuôi gà để trang 

trải cuộc sống hằng ngày. Mặc dù kết quả nuôi trồng của các cụ rất thấp, nhưng cho thấy các cụ không đầu hàng 

số phận, vẫn cố gắng vươn lên, không trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. 

 

Cô nhìn những căn nhà bà con ở là cô biết nghèo như thế nào, phần lớn họ không có tiền để trét vách nhà cô ạ. 

 

Có 3 chú bị bệnh tâm thần: 

Chú thứ nhất do có con bị rớt vào giếng nước chết nên chú bị sốc tâm lý không làm ăn gì được, suốt ngày đi 

ngoài đường tìm con.  

Chú thứ hai vừa bị tâm thần và bị bệnh nan y, chú sống lang thang trong nghĩa trang. Hàng xóm thương nên mới 

xây 1 phòng nhỏ cho chú ở, mọi sinh hoạt của chú đều trong phạm vi nhỏ.  

Chú thứ ba thì ai nói gì cũng ngơ ngác, và cứ nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai đến nhà. 

 

Có 1 em ba mẹ ly hôn, rồi bỏ đi luôn để em ở lại 1 mình, em phải đi phụ bán bánh mì, 1 buổi được 50.000 đồng, 

còn 1 buổi em đi học. Năm nay em đó học lớp 8. Em tự kiếm tiền đóng học phí và ăn uống hằng ngày. 

 

Còn các cụ già thì nghèo lắm, có cụ không có đôi dép để mang, cứ đi chân đất thôi cô ạ. 

 

Có 1 chị con bị xương thủy tinh và thêm 1 con bị tai nạn mất khả năng lao động, hàng ngày chị đi bán rau. Nhà 

nghèo lắm cô ơi. 

 

Còn có chị từ miền Tây lên mưu sinh, phải thuê nhà để ở. Chị mới lên đúng lúc dịch bệnh mà chị lại có 3 đứa con 

nhỏ, cả nhà bị dương tính không có gì để ăn. 

 

Cô ơi, khi nhóm đến trao quà, bà con vui lắm, có cụ khóc luôn, luôn miệng nói cảm ơn. Nhìn cảnh vậy con cảm 

nhận vừa vui vừa xót xa cho các hoàn cảnh khó khăn ấy. 

 

Con rất biết ơn cô, biết ơn đến Tổ chức MTNCĐ Canada và biết ơn chú Kathy Jones-Va, USD. Các cô chú đã 

luôn yêu thương, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của đồng bào tại Viêt Nam. 
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