
Tổng Kết cho năm 2014 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
 

Thưa quí Bạn-ðạo cùng các Ân-Nhân, 
 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của ðức Thầy thành lập từ năm 1998) xin ñược báo cáo Tổng Kết về hoạt 
ñộng cho năm 2014 như sau :  
 
1. Tỉnh Qui-Nhơn (Xả CT), Tỉnh Gia-Lai (Xả DB), TP ðà-Nẵng và TP Vinh : 
 

A) Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Túng Ăn Học và Cấp-Dưỡng Người Già Bệnh-Tật : 
Mỗi tháng cấp-dưỡng  bốn danh-sách : 

- Danh-Sách 01 : 6 người 
- Danh-Sách 02 : 16 người 
- Danh-Sách 03 : 13 người 
- Danh-Sách 04 : 16 người  

Sự mở lòng từ-bi cứu-giúp của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, ñã và ñang cho những người Già-nua bệnh-tật 
ñược cơm ăn áo mặc chạy-chũa thuốc-thang, các trẻ em nghèo túng ñược tiếp-tục ăn học, khỏi phải bị cực-
khổ lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuổi thơ.  
 

B) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó học lên ðại-Học : 
Và hiện-tại ñã có 18 con em gia-ñình nghèo khó ñược ăn học, và có 5 con em ñược lên học ðại-Học 

(trong ñó có 2 con em ñỗ ñạt ra trường năm 2014 này) :   
 

Ba em học tại TP Qui-Nhơn : 
- LÊ Văn Khang, ðại-Học Sư-Phạm Toán-Học vừa thi ñỗ lên Năm Thứ II ; 
- TRẦN Thị Bích-Như, ðại-Học Quốc-Gia Hành-Chính vừa thi ñỗ lên Năm Thứ II ; 
- TRẦN Thị Kiều, Trường Cao-ðẳng vừa thi ñỗ lên Năm Thứ II.  

 
Một em học tại TP ðà-Nẵng : 

- TRẦN Văn Phước, năm 2014 này thi ñỗ bắng Cao-ðẳng C-N Thông-Tin Vận-Tãi. 
 
Một em học tại TP Vinh :  

- NGUYỄN Hồng-Hà, năm 2014 này thi ñỗ bằng Kỷ-Sư Vi-Tính. 
 

 
2. Thành-phố HCM : 
 

Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên ðại-Học : 
 

Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, ñến cuối năm 2014 này : 
 
Năm con em ñược lên học ðại-Học là : 
 
.  TRẦN Thanh Viên – ðại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh vừa thi ñỗ lên Năm Thứ III 
 
.  PHẠM Thanh Tùng – ðại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng vừa thi ñỗ lên Năm Thứ III ; 
 
.  LÂM Diệu Uyên – ðại-Học Sinh-Ngữ vừa thi ñỗ lên Năm Thứ II ;  
 
.  NGUYỄN Thị Lý – Trường Cao-ðẳng Thiết-Kế vừa thi ñỗ lên Năm Thứ II ;  
 
.  TRẦN Thị Chi – Học Thi vào ðại-Học Dược-Khoa. 



 

3. Giúp Người Phong Cùi tại Tỉnh Kontum  :   

Giúp một bà sơ phụ trách người bị Cùi ở Kontum có vốn trồng trọt và nuôi heo  làm kế sinh-
         nhai cho những người cùi tại ñây  

Và tổ chức phát gạo, nước mắm, muối bốt ngọt cho 50 hộ khi họ không còn gì ñể ăn  
 

  

 

 

 

4.  Tặng Hòm cho những gia ñình nghèo có người chết không có hòm 

Bố thí hòm cho gia ñình nghèo có người chết không có tiền mua hòm tại  Niệm Phật ñường HQ ở 
TP HCM (nơi chăm sóc  người già lúc cuối ñời)  và ở  tỉnh Tiền Giang.  

Năm 2014 chúng tôi cũng tặng khoảng 20 cái hòm cho những gia ñình nghèo có người chết không 
tiền mua hòm. 

5.  Gíúp Ðồng Bào ở ñồng bằng Sông Cửu Long 

Sau ñây là báo cáo cứu trợ trong năm 2014 cho ðồng bằng sông cửu long 
- Số người cao tuổi nghèo neo ñơn ñược hỗ trợ là 35 người. 
- Số các em nghèo và có em khuyết tật ñược hỗ trợ học phí và hang tháng là 31 em, từ lớp 1 den lớp 
11 và một em học ðại Học năm thứ 2. 



 

  

  
 
   

6. Tỉnh Cần Thơ giúp trẻ em mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cửa chùa  

- Chùa BT Cần Thơ này có nuôi các cháu nhỏ sơ sinh mồ côi bị bỏ rời ngay lúc mới sinh . Số trẻ bị 
bỏ rơi tăng rất nhanh. 

- Hiện nay có 30 em học tiểu học, 18 em học trường mầm non 5 em học trường cấp 2 một em học 
trường cấp 3 4 em dưới 9 tháng tuổi 2 em khuyết tật bẩm sinh 2 em ñã tốt nghiệp ñại học và mới 
xin ñược việc làm và 3 em học trung cấp dược ñại học 

Chúng tôi giúp hàng tháng tiền sữa, ho.c phí dụng cụ học tập.. 

             

 

   

7. Tổ chức nấu và phát cơm cho Bệnh Nhân nghèo ở bệnh viện ung bướu và tâm 
   thần 



Hàng tháng chúng tôi gửi tiền ñể giúp 1 tổ từ thiện nấu và ñem phát trực tiếp ñến bệnh nhân nghèo 
những phần ăn ñầy ñủ dinh dưỡng thích hợp với những bệnh nhân ñang ñược ñiều trị bệng ung 
bướu (trẻ Em và người lớn) 

Mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật nơi ñây ñã phát cho ñến 520 phần ăn (300 người lớn 220 trẻ em). 

      

  

            

 

 



8. Giúp các Em Câm ðiếc Tỉnh Bình-Dương    

Tại ñây nuôi dưỡng có tất cả 382 em học sinh từ 3 -25 tuổi, và có 14 người câm ñiếc lớn tuổi mô 
côi. Có 184 nữ và 198 nam  

Chúng tôi giúp 1 sơ ở ñây có tiền mua hóa chất ñể làm núm tai cho các em ñiếc còn nhỏ ở Bình 
Dương và giúp các em câm ñiếc hàng tháng 

Nơi ñây ñã liên tục nhận ñược sự giúp ñỡ hàng tháng từ nhiều năm nay từ lúc Thầy còn tại thế. 

 

 



 

9. Tỉnh Kontum : Giúp tr ẻ em nghèo ăn học  

Tiếp tục giúp 10 em học sinh nghèo ở Kontum, có gia ñình trong hoàn cảnh khó khăn, có ñiều kiện 
ñến trường hàng năm qua 1 linh mục. ( nơi ñây mỗi năm ñã ñược quỹ CKBV giúp từ nhiều năm 
qua). 

10.  Giúp ñỡ Bạn ðạo nghèo và bệnh hay gặp hoàn cảnh khó khăn 

- Trong năm 2014 do sự giới thiệu của bạn ñạo dịa phương chúng tôi có giúp ñược khoảng 24 bạn 
ñạo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn, bệnh tật, gia ñình có người thân mất cần ñược mai 
táng, cần ñược hỗ trợ tại nhiều tỉnh như Phan Thiết, Mỹ Tho, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, 
Quảng Nam, TP HCM... 

11 Bảo trợ 30 em khuyết tật ăn học tại ðà Nẵng 

Tù ñầu năm 2014 bảo trợ cho 30 em khuyết tật (khiếm thính, bại não,thiếu năng trí 
tuệ, tự kỷ) có hoàn cảnh gia ñình nghèo ñược cơ hội theo học nghề nghiệp (làm bánh, 
trồng rau sạch,làm vườn May Thêu ..) và phục hồi chức năng  tại trường chuyên biệt 
ðà Nẵng 

 

12.  Tiếp tục phát Học Bổng cho trẻ em nghèo tại vùng di dân Gò Vấp Hốc Môn 

Chúng tôi ñã cấp học bổng cho : 

CÁC EM NGHÈO vùng  di dân – Gò Vấp 
– Hốc Môn – TP. HCM   

Và giúp học phí cho 22 nữ tu học sư phạm 
tiểu học . 

 

 

 

 

 

 



13.  Giúp nuôi các chú Tiểu mồ côi Chùa DT – TP HCM 

Một năm 2 hay 3 lần chúng tôi giúp chùa này nuôi các em mồ côi tu học. 

              
 

14.  Giúp Chùa L.Q. và Trường nuôi dạy tr ẻ em mồ côi L.H. SAIGON 

Giúp chùa LQ nuôi dưỡng các cụ già neo ñơn 1 năm 4 lần, và hàng tháng cho trường nuôi dạy trẻ 
em mồ côi LH ở Saigon. 

 
15.  Bảo trợ 4 em nghèo tại Sapa 

 Mỗi 3 tháng gửi giúp 4 em nghèo hay mồ côi tại Sapa ñược ăn học. Với 25US$ /1 tháng có thể 
giúp ñược 1 em ăn học. 



 

 

                                                                                               



 

16.  Giúp người nghèo không có tiền tr ị bệnh 

Qua sự phát tâm của bạn ñạo muốn giúp những người có hoàn cảnh nghèo không tiền trị bịnh, hàng 
tháng chúng tôi có giúp nhiều bệnh nhân nghèo : 

Bé Thúy- 4tuổi- bệnh nhân ung thư máu dòng bạch cầu cấp giai ñoạn cuối, di 
căn làm toàn bộ nhãn cầu mắt phải lồi hết ra ngoài, phổi có nước, trên người 
ñã nổi nhiều hạch do di căn. 
Em gái 3 tháng cũng bi nứt hộp sọ bẩm sinh, ba mẹ lao ñộng phổ thông, 
không tiền chạy chữa 

ðinh Văn ðào- quê Sóc Trăng, bị phỏng xăng toàn thân khi ñang sửa chiếc xe 
bị chảy xăng, con trai không biết chơi bật hộp quẹt. Bản thân vốn bị tim, làm 
công nhân nuôi vợ & 3 con nhỏ cùng người mẹ câm ñiếc. Không tiền chữa trị, 
BV trả về nhà. 

Trương Anh Hùng- thợ sơn nước. ðang làm ở công trình do ñụng vào ñường 
dây ñiện cao thế nên bị cháy ñiện toàn thân, hoại tử nhiều phần cơ thể. Vợ 
làm nội trợ nuôi 2 con nhỏ, không còn thu nhập 

Nguyễn Thị Tuyết Nga 31 tuổi, chồng thợ hồ, vợ nội trợ. Khi ñứa con nhỏ 
nghịch can xăng, bi vấp ngã hất cả ca xăng vào người mẹ ñang nấu bếp, ñể 
cứu con, toàn thân chị bị cháy như ngọn ñuốc sống, ñiều trị tại BV Chợ Rẫy 

Con bà Nguyễn Thị Lan, khi sinh ra nặng chưa ñầy 1 kg, sau hơn 2 tháng 
nằm viện, giờ con ñược 2k200gr, trong người mang bệnh tim bẩm sinh, 
nhiễm trùng máu, viêm phổi , cha mẹ từ quê lên SG chữa bệnh cho con, cha 
tranh thủ ñi làm thợ hồ ở Bình Dương ñể mưu sinh, nằm ở Chuyên Khoa Sơ 
Sinh. 



Con bà Khánh Ly là ñứa bé trong cặp song sinh, cả 2 chỉ nặng hơn 1kg va 
deu phai nam vien dieu tri vi viem phổi, bé trong ảnh là anh trai, cũng mới vừa 
ñược chọc tủy ñể xét nghiệm não vì BS ñang nghi ngờ bé bị màng não, gia 
cảnh cung ngheo tung o DakNong, bà ngoai ñang nuôi anh trai, em trai vua 
duoc xuat vien duoc mẹ cham soc o nha , chỉ có mỗi cha ñi làm thuê, , nằm ở 
Chuyên Khoa Sơ Sinh. 

Gia ñình có 3 người con trai thì ñều mắc bệnh hiểm nghèo hết cả 3. Anh 
Nguyễn Văn Tùng bướu trục thần kinh nhưng không có tiền chữa trị khối u 
ngày càng lớn, che phủ nửa gương mặt và lấp luôn con mắt bên phải. Ngưòi 
em kế cũng bị ung thư máu, mù mắt. Người em còn lại cũng thần kinh không 
bình thường, cũng mù 1 mắt. Người mẹ thì bị cườm nước, mù mười mấy 
năm. Cả 4 người chỉ còn có thể nhìn bằng 2 con mắt. 

Trần Thị Anh Thư 17 tuổi- u nang buồng trứng- mồ côi, mẹ bỏ ñi, sống cùng 
ông bà ngoại. Ở quê Bà Rịa Vũng Tàu, làm công nhân khuân vác cho nhà 
máy lọc nước gần nhà, phụ bà ngoại bán rau, bán cá ở chợ mưu sinh. 
May nhờ có hội từ thiện giúp ñỡ ñể ñược phẫu thuật u nang buồng trứng gây 
rong kinh, biến chứng. 

Hùynh Văn Út- suy thận mãn giai doan cuoi & viêm phổi. Anh Út & anh trai 
ñều làm mướn, bữa có bữa không nuôi mẹ già 81 tuổi. 1 năm nay từ khi phát 
hiện suy thận giai ñọan cuối,  không thể tự chăm sóc bản thân, phải trông nhờ 
vào mẹ già sức yếu cũng bị nhiều bệnh huyết áp, tim mạch tuổi già. 

Ông bà cụ Phan Thị Vô 81 tuổi & Võ Văn Thố 83 tuổi. Ông bệnh viêm gan 
mãn tính, tai biến nằm liệt giường, giờ thêm dị ứng da, nên da trên cơ thể ông 
ñỏ ửng phồng rộp, ông cứ nằm mê man cả ngày, chẳng biết gì. Bà thì cũng 
ñã 81 tuổi giờ cũng lẫn, lúc nhớ lúc quên, không nhớ mình có bao nhiêu 
người con, bà bị tim, phổi cũng thường xuyên nằm viện.  
Không ruộng ñất sản xuất, mỗi tháng ông bà lãnh trợ cấp người cao tuổi & trợ 
cấp gia ñình chính sách có con liệt sĩ, không ñủ tiền thuốc thang cho 2 người, 
còn phải nuôi thêm ñứa cháu nội mà ba mẹ bỏ nhau, cũng bỏ xứ, ñể lại ñứa 
cháu cho bà cưu mang. 



Bà Nguyễn Thị Ra 71 tuổi, di chứng tai biến nên di chuyển khó khăn, bà 
nghèo ñến mức không ñắp nổi cái nền nhà nên ở cái chòi lợp theo kiểu nhà 
sàn. 
Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn lại thêm làm nông vất vả nên giờ vừa di 
chứng tai biến, vừa bị khớp nên bả chỉ lết vòng vòng quanh cái chòi ñể tự lo 
cơm nước & nhờ hàng xóm giúp ñỡ. Con cái nghèo khó cũng bỏ xứ làm ăn 
xa, bà sống neo ñơn trong căn chòi rách 

bà Nguyễn Thị Vui 66 tuổi, sống neo ñơn không chồng con, không ñất sản 
xuất  chỉ làm mướn kiếm ăn.  Ngày trước gia ñình bà tham gia cách mạng, bà 
cũng từng bị tù, tra khảo ñánh ñập nên giờ mắc những chứng bệnh hậu, sức 
khỏe rất yếu. 
Trợ cấp từ ñịa phương chỉ có 180ngàn/ tháng, không ñủ uống thuốc. Bà bệnh 
tim, phổi gần 2 năm trước lại phẫu thuật sỏi túi mật nên cuộc sống hàng ngày 
nhờ vào sự giúp ñỡ của bà con làng xóm. 

Gia ñình bà Trương Mụi, bà bị thoái hóa khớp, Gout. Chồng bị tiểu ñường, 
biến chứng suy thận mạn giai ñoạn cuối, huyết áp. 
Người con trai duy nhất bị tai biến làm nhũn não, liệt bán thân không còn sức 
lao ñộng 

3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy Nhiên. Bé gái Trương Thảo Nhi, con gái ñầu 
của chị sinh năm 2007, mắc chứng bệnh lồng ruột (ruột xoắn, dính vào nhau) 
ñã phẫu thuật 4 lần, thêm viêm amiñan & suy dinh dưỡng nặng. Bé trai 
Trương Chấn ðông, SN 2008 ñã ñược phẫu thuật tim, giờ thêm viêm hạch 
cổ.  
Riêng bản thân chị Nhiên ñã trải qua 1 cuộc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng 
bên phải vì có sỏi, nay buồng trứng bên trái của chị cũng bị u nang, viêm cổ 
tử cung, viêm âm ñạo, trong tử cung có sỏi và các khối u, không có tiền mua 
thuốc hoặc chữa trị nên chỉ chịu ñựng ñau ñớn. 
Chồng chị ñi làm phụ xe, khuân vác cho những chuyến xe hàng chở trái cây 
liên tỉnh, thu nhập chỉ khoảng 180,000ñồng/ ngày, mỗi tuần chỉ tạt ngang về 
nhà 1, 2 lần ñể ñưa tiền chi nuôi con.  



Cả gia ñình bốn nhân khẩu hết 2 người lại mắc bệnh nan y. Cô Phùng Thị 
Quang bị ung thư gan giai ñoạn cuối di căn hạch cổ, con trai Phan Văn Tùng 
10 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, con trai lớn còn ñi học. Cách ñây 4tháng, gia 
ñình vay mượn nợ nần & nhờ thêm sự hỗ trợ từ các hội từ thiện ñể bé Tùng  
ñượ mổ tim vá lỗ thông liên nhĩ, hở van tim. 
Chồng chạy xích lô chở hàng và làm phụ hồ.  

Chi Vũ Thi Thanh Loan, nạn nhân của vụ tạt axít dã man nhưng hung thủ vẫn 
ung dung ngòai vòng pháp luật. Sau tai nạn, vợ chồng chị vẫn ñang mưu sinh 
bằng nghề sửa xe tại góc ñường Trường Chinh- Ấp Bắc Quan Tan Binh. 
Chồng chị do bị liệt hết 1 bên tay nên sức khỏe cũng không ñược tốt, chị làm 
trụ cột gia ñình & phụ trách chính việc sửa xe, nuôi con trai ăn học. 

cô Trịnh Kiều Nga- ung thư vú, ñã phẫu thuật cắt bỏ 1 bên, 1 mình lên Sài 
Gòn ñiều trị không người thân. 
Chồng bị xơ gan cổ chướng ñang nằm bệnh viện ở Cà Mau, con trai bị suy 
thận mạn, xa xứ làm ăn không thể nuôi mẹ. 

  

  

 
 
 

17.  Phát gạo cho người nghèo ngày rằm và mùng 1 

Tại tỉnh Tiền Giang & ñồng bằng sông cửu long chúng tôi có tổ chức thường xuyên phát gạo ngày 
rằm và mùng một cho ñồng bào nghèo, già yếu hay tàng tật. 
 
 
 



  

 

                            
 
 

18.  Phát Xe lăn cho người tàn tật nghèo 

Qua một số bạn ñạo tại VN quỹ CKBV có phát xe lăn cho 1 số người nghèo tàn tật không có khả 
năng mua xe lăn. 

                                 
 



19.  Linh tinh khác 

-  Hỗ trợ  Bạn ñạo ở VN ñi cứu trợ ở những tỉnh xa như Trà Vinh, Kontum. 

 

                                                           

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn ñạo ñã phát tâm trợ giúp ñể duy trì quỹ 
Cứu Khổ Ban Vui này cho ñến ngày nay, cũng như một phần rất nhỏ trong những 
công trình Thầy ñã xây dựng khi còn tại thế. 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận ñược có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát 
Triển Ðiện Năng (quỹ cứu khổ ban vui) và hàng năm trên web site www.VOVI.ORG  
và  ñều ñược xử dụng 100% cho người nghèo và ñau khổ. 

Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi ñến người trách nhiệm ký tên sau ñây. 

Những người nghèo khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ của quý ân nhân xin cúi ñầu cảm 
ơn. 

Kính thư, 

Phan Cao Thăng 

Hội VôVi Canada 
2590 Allard St. Montreal – Quebec –H4E 2L4 –Canada  

Email: tbptdn@videotron.ca 


