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Vào cuối tuần vừa qua, Vietnam Foundation đã tổ chức dạ tiệc Gala gây quỹ hàng năm tại Sydney. Nhân dịp này,
Bay Vút điểm lại những hoạt động chính của quỹ từ thiện lớn nhất của người Việt tại Úc này.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (ngoài cùng bên trái) và các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng trước cửa
phòng học mới. (VNF)

“Về miền Tây”

Có khoảng hơn 200 người đã tham dự buổi tiệc được tổ chức tại khu Crystal Palace, Canley Heights, một địa
danh gần Cabramatta, nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của cộng đồng người Việt ở Sydney.

Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Chủ tịch Quỹ Vietnam Foundation, cho biết con số chính xác sẽ được tổng kết vào
ngày mai nhưng ước tính 15.000 đô Úc đã được gây quỹ tại bữa tiệc dưới hình thức quyên góp, tổ chức đấu giá
một số đồ trang sức, thủ công mỹ nghệ, và bán vé số do các bạn trẻ thuộc ‘Gia đình Phật tử’ .

Khách mời chính của Gala là ông Danny Low thuộc tổ chức từ thiện Rotary. Ông vừa có chuyến đi về Việt Nam để
trao tặng xe lăn cho hàng trăm người khuyết tật và đã có bài thuyết trình về các dự án từ thiện tại Việt Nam.

Buổi tiệc bắt đầu với một số tiết mục văn nghệ, và thú vị là rất nhiều khách mời đã dìu nhau ra sàn nhảy mà đáng lẽ
phải để dành đến cuối chương trình. Ông Danny Low nói vui: “Tôi ngạc nhiên và thích thú là cộng đồng Việt Nam ở
đây rất ưa khiêu vũ, thảo nào các bữa tiệc quyên góp không thể thiếu được tiết mục này!”

Năm ngoái, buổi Gala gây quỹ mang tên một bài hát của cố nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu ‘Trường làng tôi’ đã quyên
góp được trên 16.000 đô Úc.

Chương trình năm nay với tên gọi 'Về miền Tây' và các khách mời đã rất bất ngờ khi được thưởng thức bài hát
'Chuyến xe miền Tây' do một người bạn Úc - anh Kevin Cahill trình bày. Chưa hết, Kevin tỏ ra rất hiểu văn hóa
đương đại Việt Nam khi anh kéo mọi người ra sàn với bài hát thứ hai 'Cô đơn mình anh'.

Những dự án tình thương

Đã có hàng chục dự án lớn nhỏ được Vietnam Foundation tài trợ và triển khai tại nhiều khu vực khó khăn, vùng sâu
vùng xa của Việt Nam.

Tháng Ba năm ngoái, quỹ đã hoàn thành việc xây cất ba phòng học mới cho trường tiểu học Kim Đồng, xã Đắk
Ngô, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nơi có đến 90% trẻ em là con em đồng bào thiểu số. Chi phí của dự án là
277 triệu đồng, trong đó Vietnam Foundation đóng góp 264 triệu.

Quỹ cũng giúp đỡ sửa chữa và nâng cấp điều kiện sinh hoạt cho trại trẻ mồ côi mang tên ‘Mái ấm Hồng Ân’ ở Tây
Ninh. Điều đặc biệt là trại trẻ này do cô Vương Ngọc Sương - một phụ nữ khuyết tật điều hành. Năm 24 tuổi, cô
Sương không may bị ngã khi đang đi làm từ thiện và buộc phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, bằng tình thương vô bờ và
nghị lực phi thường, cô đã nhận nuôi các cháu bé bị bỏ rơi, kể cả những bé bị dị tật bẩm sinh và có bé đã được cô
chăm sóc đến tuổi lập gia đình.

Tiếp theo đó là dự án ‘Làng may mắn’ ở Bình Tân, TP.HCM, vừa được khánh thành hồi tháng Một năm nay nhằm

Vietnam Foundation: tấm lòng của người Việt tại Úc | Bay Vút http://www.bayvut.com.au/nước-úc/vietnam-foundation-tấm-lòng-củ-ng...

1 of 2 7/04/2011 9:54 PM



cung cấp chỗ ở cho 120 người và điều kiện học tập, học nghề, làm việc cho 170 người khuyết tật và trẻ em cơ
nhỡ trên địa bàn. Để thực hiện dự án này, vào năm 2008, Vietnam Foundation đã đứng ra tài trợ và tổ chức một
bữa tiệc gây quỹ tại Sydney giúp bà Tim (tên thật là Aline Rebeaud) - một nhà từ thiện có tiếng người Thụy Sĩ hiện
đang hoạt động vì trẻ em tật nguyền nghèo khổ ở Việt Nam. Buổi gây quỹ đã huy động được con số 260.000 ngàn
đô Úc.

Góp những bàn tay từ nước Úc

Tổ chức phi lợi nhuận Vietnam Foundation được thành lập năm 1995 tại Sydney dưới hình thức công ty trách
nhiệm hữu hạn, đăng ký hoạt động theo pháp luật Úc. Điều hành quỹ là những trí thức, doanh nhân người Việt tại
Úc do các thành viên tham gia bầu chọn. Toàn bộ ban điều hành cũng như thành viên đều làm việc tình nguyện mà
không nhận bất cứ một đồng thù lao nào.

Mục đích chính của quỹ là góp những bàn tay giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, thiệt thòi ở Việt Nam, đặc
biệt là những vùng nông thôn, hẻo lánh để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống và thoát nghèo.

Theo ông Nguyễn Văn Hào - Phó Chủ tịch Vietnam Foundation, số thành viên thường trực của quỹ vào khoảng
200 người, trong đó hơn một nửa là những cựu du học sinh của chương trình học bổng Colombo trước đây.

Ông cho biết: “Là một tổ chức phi chính trị, Vietnam Foundation huy động được sự đóng góp của rất nhiều người
Việt tại Úc và khi triển khai các dự án ở Việt Nam, chúng tôi làm việc trực tiếp với những đối tượng cần giúp đỡ”.

Một đại diện quan trọng của Vietnam Foundation tại Việt Nam chính là Phó Giáo sư Nguyễn Thiện Tống, người đã
từng được Bay Vút giới thiệu trước đây.

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên cũng được mời tham dự và trình diễn đàn guitar tại bữa tiệc Gala. Anh nói: “Tôi rất vui vì
được có mặt tại đây. Tôi đã biết đến uy tín và sự quá trình hoạt động hơn 15 năm qua của Vietnam Foundation.
Tôi tin, nhiều người Úc gốc Việt như tôi đều mong muốn đóng góp vào quỹ này, cũng là chia sẻ tấm lòng với đồng
bào còn khó khăn ở quê nhà”.

Mọi thông tin, liên hệ, cũng như quy định trở thành thành viên của Vietnam Foundation đều có trênwebsite chính
thức của quỹ tại địa chỉ: www.vietnamfoundation.org.au/
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