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Ngày 02/11/2013 tại Gaithersburg (Maryland, USA), hơn 80 người đã đáp lời mời của hội HOPE
( http://www.my-hope.org/ ) đến tham dư buổi giới thiệu chương trình sinh hoạt HOPE MiFi,
chương trình nhằm hướng về những người nông dân nghèo khó ở VN qua việc cấp vốn vi tín
dung để họ làm ăn ngõ hầu dần thoát cảnh nghèo.

Bà Trần Kiều Nga, giám đốc chương trình, đâ giới thiệu với cử tọa rất quan tâm đến sinh hoạt
mới này của HOPE, về các chỉ tiêu đã hoạch định, phương án tổ chức của chương trình
cũng như những đánh giá rất tích cực của bà về chuyến phát vốn đầu tiên của HOPE MiFi cho
14 hộ nông nghèo của xã Vĩnh Hòa (tỉnh Bến Tre) vào tháng 11 năm ngoái. Bà Trần Kiều
Nga cùng ông Vũ Ngọc Cẩn, khách mời của HOPE và cũng là đại diện cho AVNES (đối
tác của HOPE MiFi tại VN) đã trả lời rất nhiều câu hỏi của cử toạ về việc triển khai cụ thể
chương trình cũng như về những phương thức theo dõi, đánh giá các thành quả mong đợi ở
chương trình.

Đoạn vidéo ngắn "Đường Về Thôn Xa" ( http://www.avnes.org/DVTX , về những nông dân dùng
vốn vi tín dụng để chăn nuôi heo ở Bến Tre) cũng đã được trình chiếu nhân dịp này, góp phần
nêu rõ tính hiệu quả cao của việc giúp đỡ vốn cho nông dân nghèo để họ làm ăn, vươn lên
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thành công bằng sức lao động của mình.

Ban tổ chức cũng đã không quên tiết mục xổ số Tombola để gây quỹ cho chương trình HOPE
MiFi, cũng như những món ăn đặc biệt ngon miệng dành cho bạn hữu xa gần đến dự, trong
lời ca tiếng nhạc rộn ràng của một ngày họp mặt thành công tốt đẹp.

Vũ Ngọc Cẩn.
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