
Dear VNHELP Supporters and Friends,

VNHELP is celebrating its 20th anniversary this year with a dinner program titled: 

THE POWER OF GIVING  
Twenty years ago, a group of Vietnamese-Americans 
with little more than a caring heart, organized relief 
efforts to collect and send sorely-needed medical and 
other supplies to the poor in Vietnam.  Attracted by 
their dedication, many others joined the cause over the 
years. Together, they built 36 schools, distributed 3,500 
wheelchairs, completed eye surgery for nearly 2,000 
patients, awarded over 4,000 scholarships to college 
students, provided free health examination and medi-
cine for 270,000 poor patients and 500,000 free meals, among other aid activities. Today, VNHELP 
is one of the largest Vietnamese-American non-profit organizations in the US, with a diversity of 
health, education and poverty-relief programs throughout Vietnam.

Please join us in celebrating this important milestone at:

The Village Club House
2800 Villages Fairway Dr., San Jose, 95135 

Saturday May 21, 5:30 pm

The evening will feature buffet dinner and no-host bar, entertainment and dancing. The program 
will include an award ceremony to recognize the individuals and organizations who have made a 
great impact over the years to improve the lives of the people in Vietnam through VNHELP.  A 
retrospective on the growth and key achievements of our organization will also be featured. John 
Anner, President of the East Meets West Foundation, will deliver the keynote speech.

Contact: VNHELP, 500 E. Calaveras Blvd, Suite 307, Milpitas, CA 95035
Phone: (408) 586-8100  or Email: nga@vnhelp.org for more information.

Ticket price: $50.00/person. 

Various sponsorship levels from $1,000 to $10,000 are available.

We hope to see most of our supporters and friends at this significant celebration.

Sincerely,

Thang Nguyen Do

Board of Directors Chair, VNHELP
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CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI

Vào đầu năm nay, VNHELP hân hoan chào đón ông Trần Q. Thịnh vào Hội Đồng Quản Trị (Board of 

Directors) của hội. Ông Trần Q. Thịnh là sáng lập viên, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và “Chief Executive 
Officer” (CEO) của công ty Sigma Designs, Inc.  Là một nhà lãnh đạo kinh nghiệm và thành công trong lãnh 
vực kỹ thuât cao, ông Trần Q. Thịnh chắc chắn sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển hội thiện 
nguyện VNHELP trong tương lai.

TIỆC MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI THIỆN NGUYỆN VNHELP

Tổ chức từ thiện VNHELP kính mời quý vị thân hữu đến dự buổi dạ tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập hội: 

5:30PM, thứ bảy 21 tháng 5, 2011, tại  The Villages Clubhouse
2800 The Villages Fairway Dr., San Jose, CA

Chương trình mang tên “The Power of Giving”, gồm ăn tối (buffet), văn nghệ giúp vui, khiêu vũ.  Đặc biệt là 
phần lễ trao giải thưởng cho những cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp ý nghĩa cho người nghèo 
tại Việt Nam qua hội VNHELP.  Hãy đến chung vui với VNHELP và cùng nhìn lại chặng đường 20 năm phát 
triển và những thành tựu chủ yếu của hội trong công tác từ thiện.

Giá vé 50$ một người.  Bảo trợ một bàn từ 1.500$ trở lên. Liên lạc VNHELP (408) 586-8100, email: nga@
vnhelp.org , website: www.vnhelp.org

HỌC SINH GÂY QUỸ GIÚP TRẺ MỒ CÔI

Các cháu học sinh trung học có năng khiếu và đam mê âm nhạc sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc Classical & 
Jazz Concert For Viet Orphans tại sân khấu trường đại học Santa Clara University, CA, lúc 1:00PM ngày thứ 
bảy 18 tháng 6, 2011.  Tất cả tiền lời thu được sẽ giúp trẻ mồ côi tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức 
bởi nhóm Hope for Viet Orphans với sự hỗ trợ hành chính và tinh thần của hội từ thiện VNHELP. Kính mời 
quý vị mua vé tham dự hoặc bảo trợ để khuyến khích tinh thần thiện nguyện của các học sinh trẻ và cùng 
cứu giúp trẻ mồ côi tại Việt Nam. Giá vé $10. Xin liên lạc văn phòng VNHELP để đặt vé ngay từ bây giờ 
(408) 586-8100, email: concert@vnhelp.org

CHƯƠNG TRÌNH  NHẠC THÍNH PHÒNG GÂY QUỸ

Theo “truyền thống VNHELP”, chương trình nhạc gây quỹ hàng năm Mùa Thu Cho Em  lần thứ 17 sẽ được 
diễn ra tại hai đia điểm:

• Santa Clara Convention Center Theater (Santa Clara, CA), lúc 7:30PM thứ bảy 15 tháng 10, 2011
• Saigon Performing Arts Center (Fountain Valley, CA),  lúc 7:30PM thứ bảy 22 tháng 10, 2011.

Chương trình hứa hẹn một nội dung đầy nghệ thuật và giải trí vui tươi.  Một lần nữa VNHELP trân trọng kính 
mời quý vị mua vé ủng hộ hoặc bảo trợ cho chương trình. Tất cả tiền lời thu được sẽ dùng cho các dự án 
nhân đạo tại Việt Nam. Liên lạc (408) 586-8100, email: concert@vnhelp.org
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WELCOME NEW BOARD MEMBER

VNHELP is proud to announce the addition of a new member to the Board of Directors, Mr. Thinh Q. Tran.  
Mr. Tran is a successful corporate leader who co-founded Sigma Designs, Inc. in February 1982. He has 
served as the President and Chief Executive Officer and as Chairman of the Board of Directors of this 
company since.  As VNHELP is moving forward to its 21th year in operation, we are very happy to have Mr. 
Tran on the Board to help strengthen the organization.

CLASSICAL & JAZZ CONCERT FOR VIET ORPHANS
To benefit orphans in Vietnam

Featuring:
Most Gifted Young pianists in Alameda County:
Alison Lee - Young Artist Guild, Music Teachers’ Association of CA (MTCA)
Misha Galant – Concerto State winner (MTCA) and Oakland East Bay Symphony Concerto winner
And Bands:
East Bay Jazzinators with Dixieland Jazz Music
Strings in Sync and The Hot Peppers violin ensemble - Pacific MusicAssociations
The Squeak – MSJ Syncopasian

Santa Clara University, Santa Clara, California.  1:00PM Saturday, June 18th, 2011
Ticket: $10/person

Contact VNHELP:  
(408) 586-8100, email: concert@vnhelp.org

ANNUAL FUNDRAISING VIETNAMESE CONCERT

The VNHELP’s 17th annual concert Mùa Thu Cho Em  this year will take place at two locations:

• Santa Clara Convention Center Theater (Santa Clara, CA),  7:30PM Saturday October 15, 2011

• Saigon Performing Arts Center (Fountain Valley, CA),  7:30PM Saturday October 22, 2011

We are asking for your support to make our annual concert successful as always. Please contact VNHELP 
for concert sponsorship and tickets (408) 586-8100, email: concert@vnhelp.org

People lining up to receive free meals at Kenh 7 ClinicA temporary classroom, the space is borrowed from the 
community meeting place, Kontum. VNHELP will provide a 
new school for these children in 2012.
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Xây năm 1991, phòng khám nhân đạo đông y Kênh 7 nằm 
phía sau nhà thờ thánh Giuse kênh 7, Tân Hiệp, Kiên 

Giang, do linh mục lương y Nguyễn Đức Thịnh, chánh xứ nhà 
thờ thánh Giuse, thành lập với mục đích chữa trị từ thiện cho 
bệnh nhân nghèo. Với lối kiến trúc nông trang thóang đãng, 
vườn cây ao cá đậm nét nam bộ, bệnh xá “Nhà Quê” này rất 
đông người bệnh. Với gần 500 người bệnh nằm lại, linh mục 
giám đốc giải thích: “Thường bệnh xá có hơn 350 người nhưng 
vào mùa nước nổi, từ tháng 7-11 âm lịch, người bệnh đến đông 
hơn.” Đây là một thực tế của người dân Nam Bộ quanh năm 
phải vật lộn với cái ăn: không đi điều trị ngay khi thấy triệu 
chứng bịnh mà phải đợi rảnh!

Ngày mới thành lập, bệnh xá chỉ có  ba gian nhà lá và một số y 
cụ đơn sơ để bắt mạch, châm cứu, bấm huyệt và sắc hốt  thuốc 
cho bệnh nhân. Hai mươi năm sau, với tất cả nỗ lực của các 
y bác sĩ, ban lãnh đạo, ân nhân xa gần và sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương, bệnh xá đã khang trang hơn, có các khoa 
phòng riêng, từ khoa cận lâm sàng đến khoa điều trị như châm 
cứu, bấm huyệt, sóng ngắn, kích thích cơ liệt, vật lý trị liệu…từ 
phòng thuốc nam, thuốc bắc đến nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh.., 
tất cả đều sạch sẽ, tươm tất. Ngòai 100 giường cho bệnh nhân 
điều trị dài ngày, ban giám đốc bệnh xá đã kêu gọi giáo dân 
trong vùng lập dãy nhà trọ với giá ưu đãi 5.000 đồng/người/
ngày để thân nhân hoặc người bệnh nhẹ có thể nghỉ ngơi khi 
cần. Người bệnh đến từ U Minh, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải 
Phòng… Bệnh cũng đủ lọai, từ thần kinh tọa đến tai biến liệt 
nửa người, chấn thương cột sống do lao động quá sức, những 
bệnh cần vật lý trị liệu hoặc thuốc Đông y lâu dài. Tiền phí 

tượng trưng hoặc miễn phí. Phí điều trị từ 2.000-5.000 đồng/
lần. Thuốc từ 2.500-15.000 đồng/thang. Theo Cha Thịnh, việc 
thu phí này chỉ nhằm tránh tâm lý ỷ lại hoặc quá lạm dụng. Tuy 
giá thuốc rẻ nhưng chất lượng lại rất đảm bảo vì do những giáo 
dân Hòa Hảo, Cao Đà i- những người nổi tiếng về sắc hốt thuốc 
- đi khắp nơi: Phú Quốc, Bình Phước, Núi Cấm, Campuchia, 
Lào…hái về pha chế. Ngòai ra, bệnh xá phát cháo buổi sáng, 
cơm trưa và chiều miễn phí cho người bệnh lẫn người thân nuôi 
bệnh. Một bệnh nhân, chị Nguyễn Cẩm Thúy, thổ lộ: “Tôi nằm 
bệnh đã hơn 3 tháng, mỗi ngày chỉ tốn 30.000 đồng thuốc và 
kim châm cứu, được lương y và bác sĩ chăm sóc tận tình. Xưa bị 
liệt do di chứng tai biến, giờ tôi có thể đi lại chút ít. Nếu không 
có bệnh xá này thì một nông dân nghèo như tôi có lẽ phải sống 
hết đời trên giường bệnh”. Đông bệnh nhân nhưng những nhân 
viên ở đây luôn nở nụ cười, kèm theo những lời ân cần thăm hỏi 
chỉ dẫn đúng theo phương châm “ lịch sự- ôn hòa- nhã nhặn- lễ 
độ- khiêm tốn” được treo trong bệnh xá. Bà Nguyễn Thị Thanh, 
một Phật tử đang điều trị tại đây nhận xét: “Các bác sĩ luôn cố 
gắng đem lại niềm vui và sự an tâm cho bệnh nhân. Lúc đầu, 
tôi ngần ngại đến một bệnh xá Công giáo nhưng rồi tôi đã nghĩ 
khác, vì mỗi người phục vụ trong bệnh xá này có cái tâm dạt 
dào hỷ xả. Giúp những người nghèo như tôi bớt khổ.

Nói về quá trình phát triển và thành công của bệnh xá, cha 
Thịnh thẳng thắn: “Sau 20 năm, bệnh xá “Nhà Quê“ đã vượt 
quá những dự định ban đầu nhờ lòng nhân đạo của mọi người, 
đặc biệt là sự cộng tác của các tôn giáo Hòa Hảo, Phật giáo, Tin 
Lành và Cao Đài. Nếu chỉ dựa vào sức của người Công giáo 
thì hẳn bệnh xá sẽ hạn chế nhiều mặt “.  Ông Cao Văn Hết ở tổ 
bếp ăn do giáo dân Hòa Hảo phụ trách kể: “Trung bình ở đây 
mỗi ngày nấu khỏang 120-150 kg gạo cho gần 400 người. Có 
thiếu hụt và phải chạy vạy, nhưng nhiều tiểu thương biết bệnh 
xá đã để dành rau quả gởi tặng. Ngòai ra, anh em Hòa Hảo còn 
phối hợp với anh em Cao Đài lo chế thuốc và họ không nhận 
thù lao. Giáo dân Tin Lành không làm việc cho bệnh xá nhưng 
cùng các mục sư thường đến ủy lạo tặng quà cho bệnh nhân. 40 
y bác sĩ Công giáo và Phật giáo của bệnh xá thì chỉ nhận một 
mức lương khiêm tốn: bác sĩ 40.000 đồng/ngày, y sĩ 30.000 
đồng/ngày, những nữ tu thì dấn thân vô vị lợi. Lương y Nguyễn 
Thành Sang, một Phật tử tâm sự: “Mức lương tuy thấp nhưng 
cái chính là mình làm việc thiện. Sống và làm việc ở đây giúp 
mình hiểu thêm về công việc và cảm nhận được khó khăn của 
người nghèo khi ốm đau. Có lẽ đây là động cơ chính khiến anh 
em gắn bó với bệnh xá, với những người bệnh còn khó khăn”

(Đinh Mưa, trích trong phóng sự Công Giáo và Dân Tộc, 12/2010)

Phóng Sự: Bệnh Xá “Nhà Quê”

The ambulance at Kenh 7 clinic 

(Từ năm 2000, VNHELP đã cung cấp tiền mua gạo cho nhà bếp từ thiện tại bệnh xá Kênh 7 Cái Sắn, Kiên Giang. Với sự ủng hộ tài 
chính từ Trung Tâm Hùng Vương tại San Jose, CA, VNHELP đã cung cấp hai tấn gạo mỗi tháng để góp phần vào bữa ăn miễn phí 

cho bệnh nhân và thân nhân. Ngoài ra, VNHELP cũng cấp học bổng cho 3 thanh niên tốt nghiệp bác sĩ đông y và trở về phục vụ tại 
bệnh xá)
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A Clinic for the Poor

The Kenh 7 Cai San Clinic is located behind St. Joseph 
church at the Seventh Canal, Tan Hiep District, Kien Giang 

Province.  It was built in 1991 by Father and herbalist Nguyen 
Duc Thinh to treat poor patients with herbal medicine. This ru-
ral clinic is very crowded with almost 500 patients everyday.  
”Usually there are about 350 patients, but in the high tide sea-
son between 7th-11th months in lunar calendar, more patients 
come.”, explained Father-Director Nguyen.  This is a reality 
of southerners who struggle to make a living and do not seek 
treatment right after the symptoms surface but they wait until 
they have “free” time.

In its first days, the clinic only had three thatched rooms and 
a few rudimentary tools for getting pulses, acupuncture, acu-
pressure and preparing herbal medicine.  After 20 years, with 
efforts from the staff and donors and the support from the local 
government, the facility has been improved a great deal.  Now 
it has different departments such as laboratory, acupuncture, 
acupressure, shortwave, and physical therapy, etc.  The clinic is 
very clean and fully equipped. Besides 100 beds for in-patients, 
there is a building with several rooms for out-patients and visit-
ing relatives of in-patients, with a modest room charge of 5,000 
VND (about 23 US cents)  per day per person.  Patients come 
from everywhere such as U Minh, Bac Can, Quang Ninh, and 
Hai Phong.  The types of illness also vary, from sciatic nerve 
pain to paralyzing stroke and spinal injuries, etc.  The treatment 
fee is nominal or completely free.  Fees range from 2,000-5,000 
VND per treatment; herbal medicine costs patients only from 
2,500-15,000 VND per dose (11 – 71 US cents).  According 
to Father Nguyen, the clinic charges patients a fee in order to 
avoid possible abuses.  Although the price of treatment and 
herbal medicine is low, their quality is high for the best cure for 
the patients.  In addition to providing treatments, the clinic also 
provided free breakfast, lunch and dinner for patients and their 
visiting relatives.  Patient Nguyen Cam Thuy said, ”I have been 
staying here more than 3 months. Everyday it costs me only 
30,000 VND for herbal medicine and acupuncture needles, and 
the staff treats me with care and enthusiasm.  I was paralyzed 
from a stroke, now I can walk a little.  If not for this clinic, a 
poor farmer like me would probably have to spend the rest of 
my life on the bed”.  

Talking about the growth and success of the clinic, Father 
Nguyen said, ”After 20 years, the clinic has exceeded all expec-
tations.  Thanks to the contribution from everyone, especially 
the collaboration among followers of five religions in the area, 
Catholic, Hoa Hao, Budhism, Protestantism and Cao Dai.  If we 

only relied on the Catholic congregation, the resources for the 
clinic will be limited in many ways.” Mr. Cao Van Het, a Hoa 
Hao follower who is in charge of the kitchen, said, ”On aver-
age, each day we prepare about 120-150 kg of rice for about 
400 people. The fund is not enough for entire meals, but sellers 
at the open market donates produce.” Hoa Hao Budhists also 
coordinate with CaoDaists in making herbal medicine. Protes-
tants did not work at the clinic, but they often come to visit and 
give gifts to patients. The staff of 40 Catholic and Budhist doc-
tors and nurses only receive a modest wage.  A doctor receives 
40,000 VND per day; some volunteer without pay.  Physician 
Nguyen Thanh Sang, a Budhist, said, “ The wage is low, but my 
main objective is to do charity work. Living and working here 
have helped me understand more about my job and the hardship 
of the poor.  I think these experiences are the reasons for the 
staff to stay and serve at the clinic.”

Volunteers distributing free meals to patients

(Since 2000, VNHELP has provided 2 tons of rice per month to the Kenh 7 Clinic. We have also granted a 4-year full scholarship to 3 
herbal doctors, and they currently serve at the clinic since after their graduation)

By Đinh Mưa.  Translated by VNHELP
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Khai trương trường mẫu giáo Họa Mi, Kontum
Một trường mẫu giáo mới và đẹp được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia, với bốn lớp học, một nhà bếp, phòng đa dụng, cùng khu 
văn phòng. Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ và sẽ thu nhận 150 em thuộc xã dân cư Trần Hưng Đạo, thành phố Kontum. 
Ngoài việc tài trợ xây ngôi trường mới, VNHELP còn cung cấp nguồn tiền để tập huấn cho các cô giáo nhằm giúp trau giồi kiến thức 
và nâng cao khả năng giảng dạy. Trường đã được khai giảng vào tháng 12/2010. VNHELP chân thành cảm tạ bà Mai Dolch đã tài trợ 
cho dự án này.

Khai trương trường tiểu học Lê Trọng Nhị, Thanh Hóa 
Một ngôi trường tiểu học 90 năm tuổi được phục hồi và trở thành ngôi trường 
mới cho 250 học sinh. Ngôi trường này đã được chính quyền địa phương và 
cơ quan bảo trì văn hóa công nhận là một di tích văn hóa của vùng. VNHELP 
giúp phục hồi ngôi trường nhằm tạo điều kiện học tập an toàn cho học sinh, 
đồng thời vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ kính của ngôi trường cũ. Trường có 
năm lớp học. Thêm vào đó VNHELP tài trợ xây dựng mới khu văn phòng 
với năm gian (khu nhà hiệu bộ).  Ngôi trường trước đây có tên là trường 
tiểu học Tân Ninh (tên xã), VNHELP đang làm thủ tục đổi tên trường thành 
trường Lê Trọng Nhị vì chính cụ Lê Trọng Nhị đã xây dựng ngôi trường này 
90 năm trước và con cháu cụ Nhị đã tài trợ 100% tiền phục hồi ngôi trường. 
Trường và khu văn phòng mới đã được đưa vào sử dụng vào tháng 01/2011.

Nước sạch cho người nghèo, Tiền Giang 
Năm trăm hai mươi (520) hộ dân nghèo tại huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã được lắp đường ống nước đưa 
nước sạch đến tận nhà. Trước đây họ phải dùng nước nhiễm bẩn từ các ao tù và sông rạch rất hại cho sức khỏe.  Đây là năm thứ ba 
VNHELP thực hiện chương trình Nước Sạch Cho Người Nghèo với sự tài trợ của hội The Rotary Club of San Jose. Tính đến tháng 
11/2010, 939 hộ dân tại miền Trung và vùng đồng bằng song Cửu Long được lắp nước sạch với nguồn tài trợ của hội này. Đến tháng 
06/2011, sẽ có thêm khoảng 1,350 hộ nghèo được cung cấp nước sạch bởi nguồn Rotary Club of San Jose và các nguồn tài trợ khác.

Giúp đỡ nạn nhân thiên tai, Quảng Trị & Hà Tĩnh & Quảng Ngãi
Một khu nhà bếp và nhà ăn mới tại trường mẫu giáo Bích La Đông (trong vùng bị ngập lụt Quảng Trị) được xây nhằm giúp trường 
hoạt động bình thường trở lại cho niên học bắt đầu hồi tháng 9/2010. Công trình này được tài trợ bởi quỹ cứu trợ của hội Doanh Nhân 
Việt Mỹ tại San Jose.

Chuyến đi cứu trợ đến vùng Hà Tĩnh hồi tháng 11/2010 đã phát quà cứu trợ đến tận tay 500 hộ dân gồm thực phẩm, chăn, mùng, và 
một số tiền mặt. Giá trị mỗi phần cứu trợ khoảng 20 mỹ kim.

Vào tháng 12/2010, nhà tình nghĩa được xây và trao cho tám hộ dân vùng ngập lụt ở Quảng Ngãi. Mỗi căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 
phòng khách nhỏ, 1 nhà bếp nhỏ và nhà vệ sinh ngoài sân sau.

Phát học bổng, Hà Nội & Sài Gòn & Thừa Thiên Huế
Hai trăm bảy mươi sinh viên nghèo và giỏi đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ của VNHELP cho niên khóa 2010-2011, gồm 
50 sinh viên tại các trường đại học Hà Nội, 120 sinh viên tại Sài Gòn, và 100 sinh viên tại Thừa Thiên Huế. Trong số này có 80 mươi 

em được chọn để nhận học bổng trong 3 hoặc 4 năm học liên tục cho đến 
khi tốt nghiệp. Mỗi xuất học bổng tại Saigon và Hà Nội trị giá 200 USD 
một năm, mỗi xuất tại Thừa Thiên Huế trị giá 150 USD một năm. Đặc biệt 
chương trình học bổng 4 năm liên tục được khởi xướng và ủng hộ tài chính 
bởi ông Robert Rouse và bà BíchTiên Rouse cùng một nhóm thân hữu của 
ông bà.

Đem Ánh Sáng Đến Cho Người Nghèo, Bình Phước & Đồng Nai & Bà Rịa
Hợp tác với Hội Chữ Thập Đỏ Thiện Tâm tại Saigon, cùng bệnh viện mắt 
Trương Vương, vào tháng 1 và tháng 2/2011, VNHELP đã đem ánh sáng đến 
cho 450 người nghèo bị đục thủy tinh thể tại 3 tỉnh miền đông Nam phần: 
Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa. Có rất nhiều câu chuyện cảm động từ 450 
trường hợp này, VNHELP sẽ lần lượt gửi những mẩu chuyện vui buồn đến 
quý thân hữu trong những bản tin lần tới. VNHELP trân trọng cám ơn bác 
Bùi Đức Hợp và cô Le Sotir đã đóng góp phần lớn tài chính của chương 
trình này cùng nhiều vị ân nhân khác.

Hoa Mi Kindergarten, Kontum

Các Dự Án Nhân Đạo Tại Việt Nam

Cataract Surgery Recipients, January 2011
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Grand Opening Kindergarten Hoa Mi, Kontum Province
A brand new beautiful kindergarten was built in the Vietnamese national 
standard, with four classrooms, a kitchen, multi-function room, and offices. 
The school was fully furnished and will serve 150 kindergarteners in 
Tran Hung Dao commune.  The school was put in operation in 12/2010. 
Additionally, teachers were sent to workshop to enhance their teaching skill.  
Our heart-felt thanks go to Ms. Mai Dolch, who funded this project.

Grand Opening School Le Trong Nhi, Thanh Hoa Province
A 90-year-old elementary school was restored and became a new school for 
250 students. The original architecture of the five-classroom school was kept 
to retain the history. Additionally, an office area with five rooms was built. 
This project was completed in 01/2011. The school was recognized by the 
local government and the Department of Culture and History as one of the 
cultural landmark.  The descendants of  Scholar Le Trong Nhi, who built 
the original school for the village children in 1920, funded this project.

Clean Water for the Poor, Tien Giang Province
In November 2010, five hundred and twenty (520) households in Cho Gao and 
Go Cong Tay districts, Tien Giang Province, were connected to clean water 
sources. The beneficiaries now have running water in their home. Up to date, 
939 low-income households were connected by a fund from the Rotary Club 
of San Jose.  The project is on-going and received additional fund from other 
donors; it is expected to connect 1,350 more households in 2011.

Disaster Relief, Quang Tri & Ha Tinh & Quang Ngai Provinces
A new kitchen and lunch room for kindergarten Bich La Dong (in the flooded 
area of Quang Tri Province) were built to help the school get back to their 
normal daily activities in 9/2010.  This project was funded by the Vietnamese 
American Entrepreneur Association in San Jose. 

A relief trip to Ha Tinh in November helped 500 families with relief packages 
including food, blanket, mosquito net, and cash. Each relief package values about 20 USD.

Compassion homes were built and handed over to eight selected families in Quang Ngai flooded area in December 2010.

Scholarship Distribution, Ha Noi & Saigon & Thua Thien Hue Provinces
Two hundred and seventy (270) college students received the VNHELP’s 
Nguyen Truong To scholarship for school year 2010-2011. They included 50 
students in Ha Noi, 120 students in Saigon and 100 students in Thua Thien 
Hue. Among these students, 70 of them were selected to continue receiving 
the scholarship in multiple years until they graduate from college. In Saigon 
and Ha Noi, each student received $200 USD; in Thua Thien Hue, each 
student received $150 USD. Many thanks to Mr. Robert Rouse and Mrs. 
BichTien Rouse for initiating and supporting the 4-year scholarship program. 

Cataract Surgery for Poor Patients, Binh Phuoc & Dong Nai & Ba Ria 
In January and Feburary 2011, four hundred and fifty poor patients (450) in 
three provinces received free cataract surgery. This program was sponsored 
by Mr. Bui Duc Hop and Ms. Le Sotir and a matching fund from VNHELP; 
many  other individuals also contributed to the program. 

Elementary School Le Trong Nhi, Thanh Hoa

Kindergarteners in Kontum

Viet Nam Project Updates

Thu Anh Do, VNHELP Executive Director, visited a 
clean water program beneficiary



Please make check payable to:

VNHELP
500 E. Calaveras Blvd., Ste 307
Milpitas, CA 95035

Contributions are tax-deductible 
as permitted by law. VNHELP is 
classified as 501(c)(3) by the 
Internal Revenue Service.

YES! I would like to support VNHELP
 Enclosed is my gift:

 $50 Cataract Surgery   $20,000 School Building
 $150 Wheelchair   $_______ Health Clinics
 $200 Micro Finance   $_______ Disaster Relief
 $200 College Scholarship  $_______ General Fund
 $200 Clean Water   $25 DVD Mua Thu Cho Em Concert 
 $240 Sponsor an Orphan  

Name: _______________________________________________________

Address: ________________________ City:________________State:_____

Telephone: __________________ Email: ____________________________

Payment method:
      Check                            Credit Card                    Automatic Payment
If paying by credit card, please provide your credit card information:
      VISA                              Master Card                   American Express

Card number: ____________________________________________________  

Security Code: ______________________ Expiration date:____________  

Signature: __________________________ Date Signed: ______________

(2009 concert in Santa Clara, CA, includes shipping)

Newsletter team / Ban biên tập

Tiểu Thư Dang Le
Tuyết Phương
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