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Từ khi thành lập cho đến nay, song song với nỗ lực hỗ trợ kinh tế cho các gia đình nông dân ở
thôn quê Việt Nam, các thành viên hội AVNES không quên để tâm tới hoàn cảnh và mưu sinh
của những hộ dân sống tại các khu sát gần đô thị.

Thành phần này chẳng những chiếm một tỉ lệ không nhỏ, so với nông thôn, mà đa số cũng
gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh nhai. Tuy thu nhập của họ có thể khá hơn nhưng vật giá
ở những nơi gần tỉnh thành lớn lại cao hơn các thôn ấp xa xôi, nên cuối cùng nhiều người phải
sống trong cơ cực.

Từ nhận xét đó, AVNES đã triển khai đề án Hỗ Trợ Vốn (HTV) đến những vùng ven đô kể từ
mùa thu 2015, như một thử nghiệm.

Phát Vốn Đợt 1 cho 20 hộ dân ở thị trấn Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
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Địa điểm mở đầu hoạt động “Hỗ Trợ Vốn Vùng Ven Đô” của AVNES là thị trấn Trảng Bàng –
huyện Trảng Bàng- tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin của địa phương, hiện có 3.500 hộ dân sinh sống trong 4 khu của thị trấn này.
56 gia đình nghèo đã được vay tiền của “Ngân hàng chính sách xã hội”. Còn số hộ phải mưu
sinh trong hoàn cảnh rất khó khăn, đang cần được giúp vốn làm ăn là khoảng 200. Khác với
nông dân, họ không có đất để chăn nuôi, trồng trọt. Đa số đi bán dạo, khuân vác thuê, phụ hồ,
gói bánh đem bán ở chợ hay làm mướn. Kinh phí học hành quá cao nên con cái thường bỏ học
sớm.

Ngoài ra, theo các đại diện địa phương : cho đến nay, AVNES là đoàn thể đầu tiên, từ nước
ngoài, đến giúp vốn cho dân nghèo của thi trấn Trảng Bàng. Hai mươi gia đình thuộc bốn khu
Lộc Du, Lộc An, Lộc Thành và Gia Huỳnh đã được cấp vốn (9 triệu đồng mỗi hộ) trong Đợt 1
vào ngày 21/9/2015 vừa qua.

20 hộ dân trong danh sách sơ khởi xin hỗ trợ vốn đến tham dự buổi phát vốn Đợt 1 của AVNES tại Trản
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Một chủ hộ đặt câu hỏi về điều kiện xin hỗ trợ thêm khi đáo hạn

Trong dịp này, các đại diện của AVNES tại Việt Nam đã thăm hỏi gia cảnh, trao đổi với các hộ
ấy về nhu cầu và hoạt động kinh tế mà họ sẽ thực hiện với số tiền được hỗ trợ. Đồng thời các
đại diện cũng nhấn mạnh và khuyến khích họ cố gắng làm ăn, ngỏ hầu ổn định mức sống của
gia đình, nhưng cũng cần biết dành dụm để sau chu kỳ 2 năm có thể hoàn vốn, dành vốn ấy
lại cho những gia đình chưa được trợ giúp. Đấy là cách họ thể hiện tinh thần tương trợ giữa
những người cùng hoàn cảnh, cùng địa phương.

Đại diện AVNES trao đổi với một chị xin hỗ trợ vốn
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Một chủ hộ đang đếm số tiền vừa được cấp

Sau phát vốn, đại diện AVNES đã cùng chị chủ tịch HLHPN đến tận nhà thăm hỏi 3 gia đình
mới được nhận vốn, thuộc khu Lộc Thành và Lộc Du.

- Hộ chị Phạm Thị Ngọc Tâm, gồm 5 người, cư ngụ trong một căn nhà vô cùng đơn sơ, bên
rìa một nghĩa trang và đối diện với một trường tiểu học của thị trấn. Chị Tâm cùng chồng bán
bánh cho học trò. Thu nhập đã ít ỏi, anh chị còn thêm gánh nặng gia đình với bà mẹ bị liệt
ngồi một chỗ và người cha đã già yếu, cùng đứa con mới một tuổi. Chị Tâm cho biết sẽ dùng
vốn được cấp để mua thêm các thứ bánh trái mà học trò ưa thích, như thế sẽ dễ bán và có lời
hơn trước đây. Vợ chồng chị cũng tính nấu cháo bán thêm ngoài giờ học hay vào chiều tối.
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Căn nhà bên lề đường của gia đình chị Tâm

Chị Tâm và bà mẹ bị liệt trong căn phòng mà vách tường là tấm bạt mỏng manh
- Chị Trần Ngọc Thị cùng em gái ở khu Lộc Du gói bánh tét đem bán ngoài chợ. Cha chị Thị
đã gần 80 tuổi, tuy già yếu nhưng vẫn cố gắng phụ giúp con gái trong công việc này. Người em
trai là thợ phụ hồ. Số vốn vừa được cấp sẽ giúp cho gia đình chị có phương tiện làm bánh với
chất lượng cao hơn, đáp ứng đòi hỏi của người mua.

Trước khi đón xe buýt trở về thành phố, hai đại diện AVNES đã cùng chị chủ tịch Hội Liên
Hiệp Phụ Nữ đến thăm nhà vợ chồng chị Huỳnh Thị Điệp cũng ở Lộc Du, làm nghề tráng
bánh tráng (đặc sản của Trảng Bàng). Con gái anh chị nay đã 25 tuổi nhưng bị bệnh thiểu
năng. Con trai đã lập gia đình có hai con nhỏ, anh làm thợ hồ và sống chung với cha mẹ. Vợ
chồng chị Điệp cần được giúp vốn để mua thêm dụng cụ tráng bánh.

Chị Ngọc Thị trong căn nhà ở khu Lộc Du

Chị Ngọc Thị trong căn nhà ở khu Lộc Du, gặp cháu Kiều Tiên bị bệnh thiểu năng
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Đại diện của thị trấn Trảng Bàng và AVNES chụp chung với 20 chủ gia đình được hỗ trợ vốn
Đợt 1

Khi kết thúc buổi phát vốn, các hộ đã nhờ chuyển lời cám ơn đến thành viên cùng mạnh thường
quân của AVNES. Một số cho biết họ sẽ dành dụm để mỗi tháng không chỉ đóng góp vào
“Quỹ Điều Hành &Tương Trợ”* mà còn cố gắng bỏ riêng ra một số tiền để trả dần vốn đã nhận.

Đại diện AVNES : Phạm Trường Sơn & Mai Ninh (26/9/2015) - Hình ảnh : Ngọc Nha.

(*) Các đóng góp vào quỹ này được sử dụng để tổ chức các buổi họp thông tin và trao đổi giữa
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ với các hộ được hỗ trợ vốn, tổ chức tập huấn ngành nghề, cứu trợ các gia
đình bất ngờ gặp sự cố, tài trợ một số hoạt động xã hội dành cho dân nghèo địa phương…
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