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Kính gởi quý vị và anh chị,
Từ chương trình hỗ trợ vốn đầu tiên vào năm 2008 ở Lệ Thủy- Quảng Bình nhằm trợ giúp 30 gia
đình (300 USD mỗi gia đình) trong khu vực đã phải chịu đựng nhiều trong cuộc chiến tranh,
ngõ hầu họ có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống, cho đến nay 10 năm đã trôi qua.
Xuyên suốt 10 năm ấy, ngoài Quảng Bình, hàng trăm gia đình khác và một số người khuyết tật
ở Đồng Tháp, Bến Tre và Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ... cũng đã lần lượt
được AVNES giúp vốn làm ăn, nâng tổng số hiện thời lên đến 715 gia đình và 19 người khuyết
tật.
Trong năm 2018 vừa qua, AVNES đã tiếp tục hỗ trợ vốn cho các gia đình có hoàn cảnh kinh tế
yếu kém ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và Cần Thơ:
- Thôn Ánh Mai 2 - xã Lộc Châu – Tp Bảo Lộc : 21 gia đình nghèo,
- Thành phố Cần Thơ : 10 người khuyết tật.

Chị Phượng được AVNES giúp vốn để mua vật liệu làm đồ chơi và trang sức
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anh Trần Thanh Hải nhận vốn hỗ trợ của AVNES để sản xuất tranh cá 3D

Song song với chương trình hỗ trợ vốn, AVNES cũng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường
sinh sống của người dân Việt Nam ở các vùng xa. Ngoài cung cấp miễn phí hệ thống sản xuất
khí sinh học/biogaz từ phân chuồng, AVNES đã mở chương trình xây nhà vệ sinh cho trường
học ở thôn quê. Vì cho đến nay, một số trường học ở những nơi này vẫn không có hay thiếu kinh
phí để xây nhà vệ sinh cho học trò, điều ấy ảnh hưởng đến sức khỏe của các em phải học tập
và sinh hoạt mỗi ngày trong điều kiện vệ sinh/môi trường yếu kém. Tổng cộng AVNES đã lắp
đặt 107 hệ thống biogaz cho các hộ nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long và xây 4 nhà vệ sinh
cho 3 trường tiểu học và 1 trường mẫu giáo tại Đồng Tháp, Trà Vinh và Quảng Nam.
Vào giữa năm 2018, sau khi hoàn thành việc xây 2 nhà vệ sinh cho 2 trường tiểu học ở điểm An
Hòa và điểm Hòa An, xã An Phú Tân - huyện Cầu Kè- tỉnh Trà Vinh vào cuối năm 2017,
AVNES đã tiếp tục triển khai chương trình này với một công trình mới dành cho trường mẫu giáo
Chiêm Sơn của xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
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Phòng vệ sinh nữ…

nam ở trường mẫu giáo Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

AVNES đã lên đề án, theo giõi và tài trợ tổng chi phí 200.000.000VND (≈ 7.500€). Sau hơn 2
tháng xây cất, một nhà vệ sinh hai gian nam-nữ với diện tích trên 35m2 đã hoàn tất vào đúng
mùa tựu trường 2018, và được AVNES bàn giao lại cho Ban Giám Hiệu trường mẫu giáo Chiêm
Sơn để đưa vào sử dụng.
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Và cuối cùng, AVNES đã phát quà Trung thu cho trẻ em tại 3 thôn : Ánh Mai 2 , Ánh Mai 3 và
thôn 4, cùng quà cuối năm cho người già neo đơn ở xã Lộc Châu (Lâm Đồng). Vào dịp Tết Mậu
Tuất 2018 các thân hữu AVNES cũng đã tổ chức tặng quà cho 150 gia đình có hoàn cảnh khó
khăn và cho người khiếm thị ở Trảng Bàng - Tây Ninh.
Đằng sau những con số, những thành tựu khiêm tốn được nêu trên, là sự kiên trì giúp đỡ và cảm
thông của quý vị và anh chị, AVNES vì thế xin được cảm ơn những tấm lòng vàng đã đồng
hành cùng chúng tôi trong suốt mười năm qua!
Một năm lại sắp trôi qua, AVNES xin được gởi đến quý vị và các anh chị vài dòng thông tin, và
cũng nhân dịp này xin chúc tất cả những ngày lễ cuối năm vui vẻ, ấm cúng bên cạnh gia đình
và những người thân.
Thân ái,
BHĐ của AVNES.

4/4

