MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI YỂM TRỢ QUỸ THIÊN TAI MIỀN TRUNG
Quảng Trị - Ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ngày 18/11/2020, chúng con có 4 người thôi, đi tặng 230 phần quà ở 2 thôn là thôn
Cát và thôn Trĩa thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hai thôn này
nằm trong những vùng cách ly do núi bị sạc lở. Vùng này trong thời gian qua mỗi gia
đình có nhận được 1 thùng mì từ máy bay thả xuống vì đội cứu hộ không lên được.
Lúc 5:00 am, tụi con bốc quà lên xe tải và bắt đầu đi lên tới đó là 9:00 am, xe chạy với
tốc độ chỉ hơn 50 đến 70km/giờ, 1km đường núi bằng 3km đường bình thường. Khi xe
đến điểm không còn đi tiếp nữa, thì chúng con cho xuống hàng để phát chứ xe không
lên tới được nhà dân vì đường đi đã bị sạt lở, và những cây cầu đã bị lũ quét quét bay
hết.
Dân phải đi bộ từ lúc 5 giờ sáng để ra chờ nhận quà vì thôn Cát ra tới chỗ nhận quà là
7km còn thôn Trĩa là 12km.
Những người không có xe thì đi bộ ra nhận rồi cõng quà trên vai đem về. Còn một số cụ
già hay người bệnh thì chúng con phải nhờ những người thanh niên lấy xe honda di dời
quà về tận nhà. Xe chạy qua những đoạn đường sình lầy và dốc núi rất cao, nên một
chiếc xe đổ dốc phải có 2 đến 5 người kéo lại không thì xe sẽ lao xuống vực. Chúng con
nhờ họ ra chở hàng vào nên chúng con bỏ tiền túi ra tặng cho mỗi người 200,000 vnđ,
họ mừng lắm cô ơi, làm tụi con cũng ấm lòng.
Cô ơi! xong số hàng phát tại địa điểm tập trung, 4 đứa con đi theo những người chở
hàng giúp vào làng, vô tới từng bản và nhà các cụ già cùng người bệnh không ra được.
Khi vào thì con mới thấy được cảnh mà người ta sống như thế nào, khổ hơn chử khổ cô
ơi. Toàn bộ hai thôn không có được một cái giếng mà sinh hoạt, toàn lấy nước ở khe
suối mà dùng, mùa mưa thì nước rất đục, quá mất vệ sinh, con nãy ra ý nghĩ xin cô
khoan cho họ giếng nước sạch, được không cô hè?
Khi leo qua đoạn đường núi con rất mệt, con thở không ra hơi luôn, nhưng càng mệt lại
càng thấy thương dân ở đó, thương nhiều lắm cô ơi. Và khi họ nhận được quà của mình
họ mừng lắm làm 4 anh chị em con cùng mừng theo và lòng của chúng con tràn đầy
hạnh phúc.
Trước khi lên con có hỏi nhu cầu của đồng bào, nên con mua những thứ bên dưới. Xe
hàng lên núi với đường đi nguy hiểm nên chúng con cũng không dám mua nhiều hàng

nặng như gạo và không thuê xe chở hàng trọng tải lớn sẽ không đi qua được đường hẹp
và sạt lở. Trên đó tất cả có 230 gia đình, con mua đủ 230 phần quà không để sót một ai,
vì ai cũng nghèo như nhau. Cũng may Phật gia hộ chúng con đi về an toàn.
Các mặt hàng con đã tặng:
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chai dầu ăn
= 28.000 vnđ
hộp vừa cá hộp và thịt hộp, một hộp 14.000 vnđ x 10 = 140.000 vnđ
nước mắm
= 16.000 vnđ
gói muối
= 5.000 vnđ
bịch bột ngọt
= 28.000 vnđ
kí gạo mỗi kí 16.000 vnđ x 5 kí
= 80.000 vnđ
đôi ủng
= 35.000 vnđ
lạng mắm ruốc
= 45.000 vnđ

Trị giá một phần quà là 382.000 vnđ x 230 phần quà

= 87.860.000 vnđ

Tiền mua tất, mũ, khăn len tặng cụ già, và mua sửa và kẹo cho trẻ em 4.240.000
Tiền xe tải chở hàng 1.800.000
Tổng phí phụ trội 6.040.000
Quỹ tiền mặt con vẫn tặng riêng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như các
chuyến trước.
4 anh em con đi xe honda riêng và tự trả tiền chi phí cho mình. Con có nhờ 1 số dân
bản làng lái xe 2 bánh ra địa điểm tập kết để nhận hàng chở hàng vào cho các gia đình
người già, phụ nữ, người bệnh không đủ sức khoẻ đi bộ 7 đến 12 km. Số người này
chúng con đã bỏ tiền túi ra tặng 200,000 vnđ để tặng cho mỗi bạn mà không dùng tiền
của quỹ cứu trợ của MTNCĐ. Cô cho chúng con được đóng góp, khi nào con cạn tiền
con sẽ xin quỹ sau.
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