
Tổng Kết cho năm 2010  
về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 

 
 

Thưa quí bạn đạo cùng các ân nhân, 
 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của Đức Thầy thành lập từ năm 1998) xin  được báo cáo 
Tổng Kết về hoạt động cho năm 2010 như sau : 
 
1. Tỉnh Qui-Nhơn (Thôn KH, Xả CT) và Tỉnh Gia-Lai (Thôn H., Xả DB) : 

A) Cứu-Trợ Nạn-Nhân Bão-Lụt : 
- Gởi tiền tạo dựng lại 8 căn nhà bị hủy hoại vì các trân bão-lụt năm 2008 & 

2009. 
 

1 - Nhà gia-đình N T H 

 
Sau những trận bão năm 2008 & 
2009, căn nhà N T H chỉ còn là 

túp lều bi đát. 

Lều được tạm lợp tôle và cột 
giây che bâche để chống đỡ 

nắng mưa. 
 

Nhờ sự thương tình cứu giúp 
của quỹ CKBV căn nhà N T H 

đã được xây cất lại. 

 
 

2 - Nhà gia-đình T V H 
 

 
Sau những trận bão năm 2008 & 
2009, căn nhà T V H cũng chỉ 

còn là túp lều bi đát. 

 

Nhờ sự thương tình cứu giúp 
của quỹ CKBV  

 

căn nhà T V H  
được xây cất lại. 

 
3 - Nhà gia-đình Đ T H 



 

 
Bên trong nhà Đ T H : Rui nhà bị 
mục do bị thấm nước vì bị tốc mái 
trong những trận bão trước kia và 

nhà bị dột nhiều nơi. 

 

Nhờ sự thương tình cứu giúp  
của quỹ CKBV gởi tiền về  

tạo dựng lại 
 

 

 
căn nhà Đ T H đã  
được hoàn tất. 

 
4 - Nhà gia-đình L V A 

 

 
Những trận bão năm 2008 & 

2009 đã hủy hoại nhà gia-đình  
L V A 

 

Rui & kèo nhà bị hư mục  
do mái bị dột khắp nơi. 

 

Nhờ sự thương tình cứu giúp 
của quỹ CKBV, căn nhà này sẽ 
được xây dựng lại để gia-đình 

khỏi bị mưa ướt gió lùa 
 

5 - Nhà gia-đình H T T 
 

 
Nhà H T T bằng đất sét cũng đã 
bị thiệt hại nặng phải tạm dùng 

bâche để che đỡ  
nắng mưa. 

 

Nhờ sự thương tình của quỹ 
CKBV đã gởi tiền cứu giúp, căn 

nhà này được dỡ ra  

 

để xây dựng lại hoàn toàn  
từ nền móng bằng đá và gạch. 

 



 
6 - Nhà gia-đình T V P 

 

 
Nhà T V P tạm dựng lại sau những 
trận bão 2008 & 2009. Nhưng rui 

& kèo nhà bị mục do bị thấm nước 
vì gió bão thổi tốc mái trong 

những trận bão trước kia và nhà bị 
dột nhiều nơi. 

 

 

 
Nền đất bị lũ-lụt phá hủy, 

không có chỗ bằng phẳng để  
trải chiếu nằm an lành. 

 

 

Tường bị sập đỗ được tạm dựng 
lại bằng đất sét. Nay bị xói lỡ 
nhiều nơi, chắc-chắn lại bị sập 
đỗ trong những trận mưa bão tới 
đây nếu không kịp thời được 
quỹ CKBV gởi tiền về cứu 

giúp. 

 
7 - Nhà gia-đình T Đ H 

 

 
Nhà gia-đình T Đ H bị thiệt hại 
nặng nề (tốc mái, tường lỡ nứt) 

sau những trận bão 2008 & 
2009. Nhà bị dột cùng khắp 

những lúc trời đỗ mưa. 
 

 

 
Bếp bị hủy hoại, tạm lợp 
bâche, nấu nướng rất khó 
khăn vì gió lùa mưa hắt,  

cũi bị ướt hết.  
 

 

Nhờ sự thương tình của quỹ 
CKBV đã gởi tiền cứu giúp, căn 
nhà này được dỡ ra để xây dựng 

lại hoàn toàn. 

 
 
 
 
 



 
8 - Nhà gia-đình T T C 

 
Nhà T T C cũng đã bị thiệt hại 

nặng nề sau những trận bão 2008 
& 2009. 

 

 

 
Bên trong lúc trời đỗ mưa, 

nhà bị dột khắp nơi. 
 

 

 
Tường bị mốc meo  

 

 

 
ẩm ýớt. 

 

 
Những lúc trời mưa,  

bếp bị, dột nấu nướng rất  
khó khăn. 

 

 
Nhờ sự thương tình của quỹ 
CKBV đã gởi tiền cứu giúp, 

căn nhà này sẽ được xây 
dựng lại hoàn toàn. 

 
 
 
 

B) Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Túng : 
- Dưỡng-nuôi mỗi tháng hai danh-sách 11 + 23 = 34 trẻ em nghèo túng được tiếp-tục ăn học, 

khỏi phải bị cực-khổ lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuỏi thơ. 
 
C) Cấp-Dưỡng Người Bần-Cùng : 
- Cấp-dưỡng mỗi tháng hai danh-sách 22 + 25 = 47 người bần cùng có cơm ăn áo 

mặc. 
 
D) Hổ-Trợ con em nghèo khó học nghề : 
- Gởi tiền về cho 2 con em học nghề uốn tóc & thẩm-mỹ. 

 
2. Thành-phố HCM :   



Dýỡng-nuôi con em nghèo khó và mồ-côi ăn học :  
Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, đến năm 2010 này : 

- Một con em đã thi đỗ bằng Đại-Học Kế-Toán ;  
- Một con em đã thi đỗ bằng Cao-Đẳng Kế-Toán và sang năm nhờ sự thương tình cấp dưỡng, 

sẽ được học liên thông lên Đại Học Kế Toán năm 2011 này ; 
- Một con em được ăn học Trýờng Đại-Học Quản-Trị Xí-Nghiệp đến năm thứ 3 và còn một 

năm nữa sẽ thi đỗ bằng Đại Học Quản Trị Kinh Doanh. 
  
Giúp Ngươì già neo đơn 
- Hàng tháng cho viện dưỡng lão các Sœurs già nghèo mua the^m chút đồ  ăn thêm, xà bông 

giặt đồ  200USD/1 tháng. 
- Người già neo đơn dưỡng lão chùa L.Q. rất nghèo – 1000USD 
- Giúp 6 tu sĩ (Sœurs) già nghèo không còn làm gì được ra tiền được có 1 ít tiền hàng tháng dể 

sống và trị bệnh (100USD/1 tháng) 
 
Khi có bạn đạo đi về VN thì chúng tôi có gửi tiền giúp 1 chùa nuôi chú tiểu mồ côi  

 
3. Tỉnh Bình-Dương :   

- Năm 2010 bảo trợ gần 350 em câm điếc ăn học thuốc men hóa chất để làm núm tai cho các 
em điếc còn nhỏ ở Bình Dương .  
Nơi đây đã liên tục nhận được sự giúp đỡ hàng tháng từ nhiều năm nay từ lúc Thầy còn tại thế. 
 

 
 
 



 
 
4. Tiếp tục chương trình học bổng cho học sinh nghèo khỏi bỏ học 
  Năm nay nhu cầu xin học bổng nhiều hơn khả năng mà quỹ CKBV cho phép nhưng chúng tôi cố 
gắng giúp tối đa trong khả nang và ưu tiên cho những em ở gần biên giói để học hành tự nuôi sống 
được mà tránh khỏi bị bán đi khi gia dình nghèo quá : 
.   - KHU DI DÂN BÀO CHIM - TỈNH ĐỒNG NAI  ( 20 EM  ) 

 
-.  VÙNG BIÊN GIỚI – KINH XÁNG – TỈNH AN GIANG (20 EM) 

 
-.  VÙNG  DI  DÂN – GÒ VẤP – HỐC MÔN – TP. HCM  (40 EM) 

 
 
5.Tỉnh Gia-Lai:   

- Nơi đây rấ là nghèo qua các Sœurs dòng Phao Lồ giúp  người tàn tật , neo đơn già cả, và  học 
sinh gia đình nghèo hay cha mẹ chết, ở Gia Lai   
 
6.Tỉnh Kontum :Giúp trẻ em dân tộc ăn học  

- Qua  Sœur LC dạy học ở trường couvent des oiseaux lúc trước và 1 linh mục giúp 20 em học 
sinh nghèo dân tộc Mangla  từ lớp 8 đến lớp 12 . Có 10 em nội trú tại nhà các Sœurs, quỹ học bổng 
chịu tiền ăn uống  mỗi tháng đóng cho các Sœurs  khoảng 200,000DVN # 11USD, mà ăn cơm trưa 
chiều. và 10 em ngoại trú   Ðã giúp  năm 2010 : 2000USD  

 từ lớp 4 đến lớp 11    28.000.000$

 từ lớp 8 đến lớp 12    33.500.000$

 từ lớp 3 đến đại học 3   TC 64.500.000$



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

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

- Hiện nay có 73 em và 7 cụ già. Sư Cô cho các em ăn học đàng hoàng và có em học học rất 
giỏi lên đến đại học. 

  Chúng tôi  có gửi giúp đề nơi đây trang trải 1 phần nào tiền sữa tiền chợ các dụng cụ học tập 
cho các em hàng tháng 300USD 

 
8 Tủ thuốc phát miễn phí : 

- Hàng tháng gửi 100USD cho tủ thuốc phát miễn phí cho đồng bào nghèo tại Bến Tre  
 
- Ở Huế trong cơn dịch sốt xuất huyết chúng tôi có gửi qua các sơ địa phương  tiền để phụ phát 

thuốc miễn phí cho dân nghèo 
 
9.Giúp đỡ bạn đạo  nghèo bệnh  hay hoàn cảnh khó khăn 
- Trong năm 2010 Do sự giới thiệu của bạn đạo dịa phương chúng tôi có giúp 18 bạn dao gặp khó 
khăn  cần được cứu trợ tại những tỉnh như Sóc trang Cà Mau Gò Công Dồng Nai, TP HCM. 
Ngày 9/11/2010 có 1 bạn đạo tên TTTT ở Dồng Nai  nhờ có tiền đi chữa trị đã đi đứng được và gửi 
lời cám ơn đến quí ân nhân 
 



- Ngoài ra chúng tôi cũng nhận đươc nhiều thư xin trợ giúp tại nhiều tỉnh như Phan Thiết , Quảng 
Nam , Cà Mau, Saigon…và cũng cố gắng giúp khi quỹ CKBV có khả năng 

 
10. Giúp đồng bào nạn nhân bão lụt miền trung :  

Chung tôi có gửi tiến cho các sơ ở Qui Nhơn -Phú Yên Bình Ðịnh và Huế để đi đến tận nơi các 
vùng sâu để giúp cho các nạn nhân bão lụt theo khả năng tài chánh của quỹ CKBV này 

 



 
 
 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LŨ LỤT Ở  PHƯƠNG MỸ - HƯƠNG KHÊ 





 
Nước mắt của người dân trên những bao lúa mục  !!! 

 

Quà Xuân 2010 của Hội Từ Thiện VôVi 

Quà Xuân của Hội cho gia đình các cháu ở  
Ngọc Lâm 

 

Sơ Đ đi thăm bà con vùng lụt Hương Khê – Hà Tĩnh 



 

 

Trao quà Tình Thương cho đồng bào  
 
 
 
11Giúp mua hòm cho người chết không có hòm chôn  
Năm 2010 quí bạn đạo có cho tiền dùng vào việc này nên chúng tôi có thực hiện phát hòm miễn phí 
cho những gia đình nghèo có người chết không hòm chôn tại các  tỉnh :Tiền Giang , Bình Dương, 
Cần Thơ 
 
12 Giúp dồng bào nghèo ở Ðồng Bằng Sông Cửu long 
Do sự giới thiệu của một bạn đạo địa phương giới thiệu có 1 BS làm từ thiện tại DBSCL cần giúp 1 
danh sách 12 người đa số cụ già neo đơn cần giúp dài hạn khoảng 200000đVN/1 tháng  và 2 em nhà 
nghèo hiếu học mới tốt nghiệp Phổ Thông không tiền thi vào đại học cần trợ giúp để tiếp tục học 
trường Y Tế Tiền Giang 
 
Năm 2011 nhu cầu sẽ tăng lên là thêm 8 người nữa và thêm 2 em cần trợ giúp tiền ăn học 
 
13 Cứu trợ tại Kontum 
- Ðây là vùng sâu ít ai đi qua nhóm chi. HL chúng tôi có hỗ trợ 1000USD + 600CAD 
để phát gạo quần áo chẩn bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại đây 



 
- Bảo trợ 10 em cô nhi dân tộc ở Kontum được vào Saigon ăn học tại trường Nam Á (200USD/1 
tháng) 
 
14. Vũng Tàu 
Khi có bạn đạo về VN chúng tôi có giúp đỡ Chùa L ở vũng Tàu nơi đây cũng rất nghèo và nuôi trẻ 
em mồ côi 
 
15. Huế 
Trợ giúp 1 số người  bại lịệt (11 người) và cựu cô nhi (30 em) tìền ăn & thuốc trị bịnh 
 
  
Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã trợ giúp để duy trì quỹ CKBV này cũng như một 
phần rất nhỏ trong những công trình Thầy đã xây dựng khi còn tại thế. 
 
Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát Triển Ðiện 
Năng (quỹ cứu khổ ban vui)và hàng năm trên web site VOVI.ORG  và đều được xử dụng 
100% cho người nghèo và đau khổ. 
 
Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi đến người trách nhiệm ký tên sau đây. 
Những người nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xin cúi đầu cảm ơn 
 
Kính thư, 
Phan Cao Thăng 
Hội trưởng Hội VôVi Canada 
2590 Allard St. Montreal – Quebec –H4E 2L4 –Canada 
Email: aphancao@videotron.ca 
 
 
 


