LỜI TÂM SỰ CỦA CÔ HUỲNH YẾN OANH từ nhóm 21 Ngày Yêu Thương- chủ trương TRAO TÌNH
THƯƠNG NHẬN NỤ CƯỜI.
On Monday, November 1, 2021,
Ngày 1/11/2021.
Cô ơi! nhóm 21 Ngày yêu thương của chúng con nhận được 11.000.000 triệu đồng. Từ tổ chức Mắt thương
nhìn cuộc đời Canada nguồn vận động từ chú MAI VIẾT THU để trao cho các bé có bố, mẹ mất vì đại dịch
COVID-19.
Chúng con chọn các bé từ danh sách các khu bị cách ly do có nhiều ca Covid, là những người nhờ mình giúp
thực phẩm.
Mình đến tận nhà theo lời giới thiệu của bà con để hiểu rõ hoàn cảnh. Chúng con gặp chuyện như vậy cô nè,
đó là có 1 số gia đình bảo rằng, trong nhà chưa cho bé biết cha/mẹ đã chết trong khu cách ly, mà nói là
cha/mẹ vẫn còn đang điều trị. Người nhà dặn chúng con đừng hỏi gì nhiều hết, sợ bé có linh tính. Tặng tiền
chụp hình rồi đi thôi.
Khi quyết định trao tiền, chúng con tập trung các bé về 1 chỗ để có đủ 8 anh chị em của 21 NYT có mặt- vì
tiền mặt nên chúng con phải cẩn thận không để bị những dư luận nhạy cảm chung quanh. Khi tặng có bà con
lối xóm đứng chung quanh, có các cô bác khóc rúc rích không kiềm chế được cảm xúc.
Các bé có hoàn cảnh khác nhau, con xin nêu một số trường hợp như sau:

Có bé thì mẹ mất vì Covid khi đang mang bầu, Cả mẹ và bé trong bụng đều chết.

Bố Bé mất để lại 3 con cho mẹ nuôi, mẹ không có nghề nghiệp ổn định. Căn nhà chỉ có 9m² gồm ông
bà, mẹ và các bé sống chung.

Mẹ Bé mất, ba bệnh tai biến, hiện tại không có người chăm lo.

Ba Bé mất còn mẹ nuôi 2 con, bé bị thận, u não phải nhập viện điều trị hằng ngày (là cháu Trần Nhật
Huy)
Nhìn chung các bé có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi đến thực tế chứng kiến hoàn cảnh các bé chúng con rất
xúc động, chúng con không biết phải làm sao để chia sẻ sự mất mát quá lớn đối với các bé còn rất nhỏ, có
nhiều em đến thời điểm hiện tại không biết là ba mẹ mình đã mất, các em rất vô tư hồn nhiên càng làm chúng
con thêm đau lòng.
Cô ơi! chúng con xin gửi lời cảm ơn đến tổ chức Mắt thương nhìn cuộc đời Canada, cụ thể chú Mai Viết Thu
đã luôn yêu thương, chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào tại Việt Nam. Nhóm chúng con xin cảm ơn các cô
chú vì luôn đồng hành cùng với hoạt nhóm của nhóm chúng con.
Nhóm 21 Ngày yêu thương phương châm hoạt động “Trao yêu thương, nhận nụ cười”
Con Yến Oanh

