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Dear Friends,

Please allow me to share with you my personal feeling in this Season of Giving.

Late one evening, I turned on my computer to a blinking email notification from Vietnam. The subject 
line: “Hello”—as nondescript an opening as ever. The sender: Thanh Binh—a name I did not recognize. 
Nevertheless, I opened the email anyway, and was extremely glad I did.

Thanh Binh, it turns out, is a former VNHELP college scholarship recipient. He was writing to inquire if 
there was anything he could do to assist with our humanitarian projects in Vietnam. Like his more than 
4000 fellow VNHELP scholarship recipients, Thanh Binh came from an impoverished family and feared 

he would not be able to continue on to university because of financial difficulties. But a grant of $200 
from VNHELP in 2002 for his first year of college gave him the confidence to pursue and complete higher 
education.

“I am extremely grateful to VNHELP and your commitment to the community, especially in your 
outreach to students in difficulty like me…I’m proud that I was able to live up to the hopes of 
my loved ones…I want to give back what I can, pitching in with all my strength to continue the 
legacy of charity set out by those before me.”
      -Thanh Binh

Friends, success stories like these remind us that giving isn’t just a one-time act of charity. As Thanh Binh 
realized, it’s an investment in the future with yields far greater, far longer-lasting than we can imagine. With 
your support, thousands of people received assistance from VNHELP this year. Young men were sponsored to 
attend vocational school and found stable jobs; women in rural areas gained seed money to successfully begin 
their small business; orphans were able to go to school and receive loving care. If we continue to combine our 
resources, we can do so much more. 

  For $50, we can provide a cataract surgery to a poor patient on the verge of blindness.
For $150, we can distribute a wheelcahir to a disabled individual.
For $200, we can give a microloan to an aspiring female entrepreneur in a rural village.
For $240, we can support the livelihood of an orphaned child for an entire year.
For $1,000, we can cover the tuition of a poor college throughout her four years.
For 5,000, we can plan a medical mission with a VNHELP matching fund.
For $25,000, we can build a new school for a rural village with a VNHELP matching fund.

As VNHELP’s Executive Director, I humbly ask for your financial contribution to a brighter 
future. Any amount, no matter how large or small, is sincerely appreciated because every dollar matters in our 
mission to break the poverty cycle in Vietnam. For your convenience, you can send a gift through the mail or 
donate online at www.vnhelp.org/donate. In the holiday spirit, you can even make a gift in honor of your loved 
ones and we will gladly send them a certificate of appreciation. And your gift is 
100% tax-deductible.

I thank you for the support VNHELP received from donors, volunteers 
and friends through out the year, and hope for your continued 
assistance. I wish you and your loved ones a wonderful holiday 
season.

Happy Holidays!

   Sincerely,

  
   Thu Anh Do

   President & Executive Director

PS. As a special token of our appreciation, we are gifting 
2 VIP invitations to our annual, highly-anticipated Mua Thu 

Cho Em concert in the fall for donations of $500 and above.



Kính chào quý vị,

Thấm thoát một năm lại qua đi, chắc quý vị lại đang nhộn nhịp đón lễ Giáng Sinh và chuẩn bị đón tết 
tây. Đầu thư, thay mặt toàn hội VNHELP, tôi xin chúc tất cả quý vị một mùa lễ vui tươi và hạnh phúc. 
Đây cũng là thời gian mà rất nhiều quý vị mở lòng đóng góp cho các hội từ thiện; tôi xin được chia sẻ 
với quý vị một câu chuyện hay trong công việc VNHELP.

Một hôm đã khuya, tôi mở máy vi tính và nhận được một bức điện thư gửi từ Việt Nam. Tựa đề: “Hello”, 
một lời mở đầu không rõ ràng và không gây được sự chú ý.  Người gửi: Thanh Bình, một cái tên mà tôi 
không nhận ra. Tuy nhiên, tôi cứ mở bức điện thư, và rất mừng là mình đã đọc thư này.

Thanh Bình là một sinh viên đã nhận học bổng của VNHELP. Em viết thư bày tỏ ý muốn tham gia giúp các 
chương trình nhân đạo của VNHELP tại Việt Nam.  Giống như hơn 4.000 sinh viên đã nhận học bổng VNHELP, 
Thanh Bình thuộc một gia đình nghèo và không có điều kiện tài chính để tiếp tục học lên đại học. Nhưng số 
tiền học bổng 200 đô la của VNHELP năm 2002 khi em vào năm thứ nhất đại học đã giúp em tự tin theo đuổi 
và hoàn tất việc học.

Thanh Bình đã viết, “Em vô cùng cảm kích trước tấm lòng của quý cô chú , anh chị đã giành cho 
cộng đồng, trong đó có những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như tụi em...em vẫn rất tự hào 
bởi mình đã không phụ lòng của rất nhiều người thân yêu, trong đó có sự kì vọng của các cô chú 
và anh chị em có lòng hảo tâm...em muốn đông góp chút công sức của mình để tiếp tục hòa vào 
sự nghiệp từ thiện hết sức tốt đẹp của những người đi trước.” 

Bây giờ Thanh Bình đã 27 tuổi và có một việc làm vững chắc là kế toán viên cho một công ty đa quốc gia ở Bình 
Dương. Thanh Bình sẵn sàng góp sức để giúp người khác có cơ hội thành công như mình.

Thưa các bạn, những câu chuyện như trên nhắc nhở chúng ta rằng  việc làm  từ thiện không chỉ có tác dụng một 
lần. Như Thanh Bình đã nhận thấy, đó là đầu tư vào tương lai với kết quả lớn hơn, xa hơn, lâu dài hơn chúng ta 
tưởng. Số tiền 200 đô la có thể chỉ vừa đủ trả cho một bữa ăn tối cuối tuần ở Mỹ, nhưng số tiền ấy thay đổi hẳn cuộc 
đời của một thanh niên 18 tuổi. Với sự đóng góp của các bạn, năm nay có hàng ngàn người nhận được trợ giúp từ 
VNHELP. Các thanh niên được giúp học nghề và tìm việc làm ổn định; các phụ nữ nông thôn được vay vốn cho cơ 
sở làm ăn nhỏ của họ; trẻ mồ côi được đến trường và chăm sóc,v.v. Nếu chúng ta tiếp tục chung sức, chúng ta sẽ có 
thể làm nhiều điều hữu ích hơn nữa.

Với 50 đô la, giúp mổ mắt miễn phí cho 1 bệnh nhân nghèo
Với 150 đô la, cấp xe lăn cho một người khuyết tật.
Với 200 đô la, cấp vốn làm ăn cho một phụ nữ nông thôn.
Với 240 đô la, bảo trợ một trẻ mồ côi trong một năm.
Với 1.000 đô la, cấp học phí cho một sinh viên nghèo trong suốt bốn năm đại học.
Với 5.000 đô la, tổ chức một chuyến công tác y tế cùng với VNHELP.
Với 25.000 đô la, xây một trường mới tại quê mình.

Là một thành viên trong ban điều hành VNHELP, tôi kêu gọi sự đóng góp của các bạn cho một tương lai tươi sáng 
hơn của người dân trong nước. Bất cứ khoản tiền nào, dù lớn hay nhỏ, đều rất quý báu đối với người nghèo tại 
Việt Nam. Trong mùa lễ cuối năm, các bạn có thể tặng quà để vinh danh người thân của mình (chúng tôi sẽ trân 
trọng gửi thư cám ơn và giấy chứng nhận đến họ). Và số tiền đóng góp của các bạn đều được trừ thuế hoàn toàn.

Xin cám ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ tài chính, các thiện nguyện viên đã góp sức và các thân hữu đã luôn 
luôn yểm trợ tinh thần. Kính chúc các bạn cùng gia quyến một mùa lễ ấm cúng và hạnh phúc.

Trân trọng,

Đỗ Anh Thư
Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Tái bút: Chúng tôi xin tặng hai vé mời VIP của buổi nhạc gây quỹ hàng năm Mùa 
Thu Cho Em cho các đóng góp từ 500 đô la trở lên.



Sponsor
       a Child

Sponsor a Child continues to be one of VNHELP’s most beloved 
programs. Dozens of sponsors participated in the program this year, 
with some sponsors supporting up to ten children at a time. Following 
the Mua Thu Cho Em concert (page 7), during which we mentioned 
this program on stage, we received inquiries from even more donors 
looking to form a personal bond with a disadvantaged child in Vietnam. 
Over 200 children were fed, clothed, and attended school thanks to our 
wonderful donors’ support. Thank you!Project Highlights: Thien An

One of the greatest joys in becoming a sponsor is actually meeting the 
child whose livelihood you’re supporting. That’s exactly what Trung 
Nguyen from Florida did during his trip to Vietnam in May. Trung 
originally went to Vietnam for business matters, but with some spare 
time on his hands, he decided to pay a visit to Thien An to meet Bich 
Tran, the little girl he had been sponsoring for the past six months. What 
followed was a joyful meeting with Bich Tran and a vow to continue 
helping as many children as he can in the future. 

Một trong những niềm vui lớn nhất khi bảo trợ trẻ mồ côi là lúc thực 
sự gặp đứa bé. Nguyễn Trung tại  Florida, đã cảm thấy đúng như vậy 
trong chuyến đi thăm Việt Nam hồi tháng Năm. Chủ đích chuyến đi của 
Trung là công việc, nhưng khi có thời gian, anh quyết định đến thăm 
cơ sở xã hội Thiên An  tại Cần Thơ để gặp  Bích Trân, bé gái mà anh đã 
bảo trợ từ sáu tháng qua. Sau lần gặp gỡ thật cảm động với cháu Bích 
Trân, anh Trung sè cố gắng giúp nhiều trẻ mồ côi hơn nữa trong khả 
năng mình. 

Ms. Michelle Turk, from Long Beach, California, also had the chance to 
visit the six children she sponsors earlier this year. It was such a moving 
experience, she will visit them again this coming Lunar New Year.

Cô Michelle Turk tại Long Beach, California, đã thăm 6 trẻ mồ côi do cô 
bảo trợ. Cuộc gặp gỡ đậm tình người. Cô dự định sẽ về thăm các cháu 
trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.
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Bảo trợ một trẻ mồ côi là một trong những chương 
trình được yêu mến của VNHELP. Năm nay có thêm 
nhiều nhà hảo tâm tham gia, có người bảo trợ tới 10 
em. Trong buổi gây quỹ Mùa Thu Cho Em, chúng tôi 
giới thiệu chương trình này trên sân khấu, và nhận  
nhiều câu hỏi từ nhiều người muốn bảo trợ các trẻ 
thiếu may mắn tại Việt Nam. Trên 200 trẻ mồ côi 
đang tiếp tục được bảo trợ năm nay.

Project Highlights: Dieu Giac
This past summer, the children of the Dieu Giac 
Orphanage took a trip together to the beaches of 
Vung Tau. For many of them, it was their first vacation 
ever. The children had fun frolicking in the sands and 
waves and munching on beach foods, including blue 
crabs. Funds for the vacation were saved up from 
extra monetary gifts sent in from sponsors. No matter 
what their background, all children deserve a chance 
to have fun. We thank the sponsors who made it 
possible.

Mùa hè năm nay, trẻ em tại viện mồ côi chùa Diệu Giác 
được đi chơi bãi biển Vũng Tàu. Đối với nhiều em, đây là 
chuyến đi chơi đầu tiên trong đời. Các em thích nghịch 
cát và sóng, rồi nhấm nháp thức ăn trên bãi biển, kể cả 
món cua luộc. Chi phí cho chuyến đi này dành dụm từ 
số tiền tặng thêm mà các vị bảo trợ đã gửi đến giúp. 
Bất kể xuất thân từ đâu, mọi trẻ em đều xứng đáng có 
cơ hội để vui chơi giải trí. Chúng tôi cám ơn các vị hảo 
tâm đã đóng góp thực hiện chuyến đi này cho các em.

Nguyen Truong To Scholarship Program
     Học Bổng Nguyễn Trường Tộ 
We believe that education helps end poverty. VNHELP 
began the Nguyen Truong To scholarship program in 1991 
to help socioeconomically disadvantaged students receive 
a college education. Since then we have granted over 4000 
scholarships to needy students. This year, we distributed 350 
scholarships at various universities in Hue, Saigon, Hanoi, 
and Ca Mau. 

VNHELP tin rằng nâng cao trình độ dân trí là một cách 
để giảm thiểu sự nghèo đói. Học bổng Nguyễn Trường 
Tộ được bắt đầu từ năm 1991. Tính đến nay đã phát hơn 
4.000 học bổng cho sinh viên nghèo có ý chí theo học đại 
học. Năm nay chúng tôi phát 350 học bổng tại các trường 
đại học ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Cà Mau.

Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi

Region Number of Scholarships

Ha Noi 50

Hue 122

Saigon 168

Ca Mau 10
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Health Clinics 
Trạm Y Tế

In addition to our continued support of health clinics in Da Nang 
and Kien Giang, 2012 saw the opening of the new Lien Minh clinic 
in Nam Dinh province. Funds for the construction of this clinic 
were made available thanks to the generosity of Ms. Mai Dolch. 
The three clinics  offer essential services to the communities they 
serve at low or no cost. At the clinic in Da Nang, we have worked to 
ensure that all maternal and neonatal services are completely free 
to all who need them. We are working to understand which health 
services are most needed in each community so we can deliver 
those services more efficiently and effectively. 

Ngoài các phòng khám bệnh ở Đà Nẵng và Kiên Giang, đầu năm 
2012 chúng tôi lập trạm y tế Liên Minh ở tỉnh Nam Định. Ngân quỹ 
xây trạm y tế mới này do bà Mai Dolch cung cấp. Ba trạm y tế này 
giữ vai trò quan trọng trong đời sống của dân địa phương và phục 
vụ miễn phí hoặc  thu phí rất thấp. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu dịch 
vụ y tế nào cần nhất trong từng làng xã để có thể  mở rộng chương 
trình theo đúng nhu cầu của người dân địa phương. 

Ngoài ra, VNHELP xin cảm ơn Rotary Club of San Jose và District 
5170 đã tài trợ mua các thiết bị y tế chính cho phòng khám bệnh 
ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

An additional thanks goes out to the Rotary Club of San 
Jose and District 5170 for helping us fund a major medical 
equipment purchase for a clinic in Thua Thien Hue.

Patients at the Phu Thuong Clinic in Da Nang.
Khám bệnh và phát thuốc ở Đà Nẵng.

Nurses assist a patient at the Lien Minh Clinic.
Y tá giúp một bệnh nhân tại trạm y tế Liên Minh.
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VISION FOR THE POOR
ÁNH SÁNG  CHO NGƯỜI NGHÈO

Mission Site
Địa điểm

Number of Surgery
Số ca mổ

Long An 320

Hung Yen 150

Nam Dinh 210

Ha Nam 93

Total
Tổng cộng 773

The Vision for the Poor program restores 
sight to poor patients who risk blindness 
from cataracts.  The program was supported 
by many individual donors in 2012, with 
significant support coming from Mr. Hop Duc 
Bui, the Trans’ Family Charity Foundation, 
and Golden Pacific Investments LLC. 
VNHELP doubled the funds raised through 
a special matching grant program, enabling 
us to plan multiple medical missions across 
Vietnam. In total, we have sponsored 773 
surgeries for poor patients this year. 

Chương trình chữa mắt cho người nghèo chú 
trọng đến các bệnh nhân nghèo bị bệnh đục 
thủy tinh thể. Năm 2012, chương trình quyên 
góp được từ nhiều vị hảo tâm, với sự đóng 
góp đáng kể từ ông Bùi Đức Hợp, Golden 
Pacific Investments LLC và Trans’ Family 
Charity Foundation. Trong năm nay, chúng 
tôi đã thực hiện 773 ca mổ. 
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School
  Construction

The school construction program enjoyed another year of 
success, with three new schools being built in Kien Giang, 
Lam Dong, and Son La provinces. Financial support for the 
construction of these schools were provided by the family 
and friends of Ms. Do Tuyet Minh, who passed away in 
2011, Ms. Mai Dolch, and the Giz Corporation in Germany.  

In Kien Giang, An Minh Primary School opened its doors in 
August—just in time for the start of the 2012 - 2013 school 
year. The new primary school has 4 classrooms and separate 
toilet facilities for boys and girls. The school is now a home-
away-from-home for 300 bright-eyed students. 

In Son La, the new 2-classroom school building in Pa Che 
village replaced a tin shack that had been serving as the 
village’s main primary learning facility. Now, 60 students 
enter the classrooms with four solid walls, neat desks, and  
sunlight filtering in through the windows. 

Currently, we are in the process of constructing a new 
6-classroom school in Minh Rong, Lam Dong. The projected 
finish date is January 2013. 

Aside from the three new schools, four schools VNHELP 
previously helped construct also received upgrades to their 
facilities. These schools were Thi Ong Kindergarten, Phong 
Thu Kindergarten, Phong Dinh Primary in Thua Thien Hue, 
and An Trach Primary in Bac Liêu. The upgrades were made 
possible by the continued support of donor Mai Dolch.

In front of the school, the community smiles.
Cả trường vui vẻ trước  lớp học mới

Free bike giveaway as part of opening ceremony festivities.
Học sinh nhận xe đạp trong lễ khánh thành trường.

Blue school, blue sky.
Trường xanh, trời xanh.

Sitting on the ground, sitting on the chair.
Học sinh tập trung trong ngày  khánh thành trường mới.
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       Xây Dựng 
Trường Học

Chương trình xây trường học đạt được kết quả tốt trong 
năm 2012 với ba trường tiểu học mới tại tỉnh Kiên Giang, 
Lâm Đồng và Sơn La. Gia đình và bạn hữu của cô Đỗ Tuyết 
Minh, mất năm 2011, bà Mai Dolch, và Giz Corporation ở 
Đức đã đóng góp chi phí xây ba ngôi trường này.

Trường tiểu học Đông Hoà 04, huyện Anh Minh, tỉnh Kiên 
Giang, khánh thành vào tháng Tám, đúng dịp tựu trường 
niên khoá 2012-2013. Ngôi trường mới có bốn lớp học và 
phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ. Ngày nay trường là 
ngôi nhà thứ hai cho 300 học sinh với những đôi mắt sáng 
rạng rỡ.

Ngôi trường mới ở bản Pa Che, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La, thay cho căn nhà tôn xập xệ vốn là cơ sở giáo dục chính 
của làng. Ngày nay 60 học sinh vào hai lớp học có đủ bốn 
bức tường gạch, bàn ghế gọn gàng, ánh nắng rọi qua các 
cửa kính. Ngôi trường mới này đáp ứng đúng lúc cho nhu 
cầu của dân trong bản Pa Che, phần lớn là dân tộc thiểu số.

Hiện nay chúng tôi đang xây một trường tiểu học 6 lớp ở 
Minh Rồng, tỉnh Lâm Đồng, và sẽ hoàn tất vào tháng Giêng 
2013.

Ngoài ba trường mới, VNHELP cũng giúp sửa chữa và trang 
bị thêm cho ba trường chúng tôi xây vào mấy năm trước: 
trường mẫu giáo Thị Ông, trường mẫu giáo Phong Thu, và 
trường tiểu học Phong Dinh tại ngoại ô Thừa Thiên Huế; 
trường tiểu học An Trạch tại Bạc Liêu. Các trang bị mới này 
do nhà tài trợ Mai Dolch cung cấp.

New, clean classrooms with windows for the students!
Lớp học mới, sạch, có cửa kính ngăn bớt lạnh.

The old school was a shed with sparse furnishing.
Trường cũ là căn nhà tôn với một ít bàn ghế.

A child from Son La province, a beneficiary of the new school.
Một học sinh tại Sơn La.
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As students....

Their new work place...

...Từ lớp học

MOTORBIKE VOCATIONAL TRAINING

In 2012, VNHELP re-launched the vocational training 
program. Past training projects have taught disadvantaged 
students to become dexterous seamstresses and disabled 
students to become skilled masseuses. This year, we 
decided to focus our efforts on training youth who 
were unable to complete formal education to become  
motorbike mechanics.

Why motorbike mechanics? VNHELP took a close look 
at what’s driving the Vietnamese economy today. We 
realized that Vietnam’s transporation is still dominated by 
motorbikes, and the demand for skilled mechanics is high. 
So we partnered with A Dong Vocational School in Saigon 
and even worked out a job placement plan. So far, 26 
students have graduated from our first class and another 
group of 30 students are in training. With new financial 
support from Tue & Quyen Nguyen and Golden Pacific 
Investments LLC, we are planning additional training 
cycles for new groups of students. 

Năm 2012, VNHELP mở lại chương trình dạy nghề. Các 
chương trình huấn nghệ trước kia dạy nghề may cho người 
nghèo và nghề đấm bóp cho người khuyết tật. Năm nay, 
chúng tôi quyết định tập trung nỗ lực vào việc huấn luyện 
cho các thanh niên nghèo không có điều kiện đi học trở 
thành thợ sửa xe gắn máy lành nghề.

Tại sao học sửa xe gắp máy? VNHELP nhìn vào thực tế hiện 
nay ở Việt Nam. Chúng ta đều biết phương tiện chuyên 
chở ở Việt Nam chủ yếu vẫn là xe gắn máy và thợ sửa xe 
còn thiếu rất nhiều. Vì thế chúng tôi cộng tác với Trường 
Dạy nghề Á Đông ở Sài Gòn để dạy nghề và tìm việc làm 
cho học viên sau khi tốt nghiệp. Tới nay đã có 26 học viên 
tốt nghiệp khóa huấn nghệ đầu tiên và có việc làm, và một 
nhóm 30 học viên khác đang học khóa thứ nhì. Chương 
trình này được sự tài trợ của Tuệ & Quyên Nguyễn và 
Golden Pacific Investments LLC.

LỚP DẠY SỬA XE GẮN MÁY

… Đến xưởng làm
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Microfinance 
                 Tài Chính Vi Mô

A microloan recipient with her ducks. © Lawrence D’Attilio
Vay vốn nuôi vịt © Lawrence D’Attilio

The microfinance project is part of VNHELP’s initiative 
to adopt new  poverty alleviation tools that build 
individual capacity. Since 2009, we have supported 
microfinance in two rural villages, providing microloans 
to women who show a potential and desire to succeed 
in entrepreneurship. This year we distributed loans to 
433 women. In Hop Hoa commune, part of Vinh Phuc 
province, 233 women received a loan. In Phu Thanh B, 
part of Dong Thap province, 200 women continued to 
renew their loans. 

What makes microfinance such a powerful tool is that 
it empowers beneficiaries to make their own economic 
decisions and forge their own futures. It lowers barriers 
of access to capital, teaches financial responsibility, and 
helps build credit history. While not an instant panacea 
to poverty, it’s a proven method of getting people on the 
right track, and it’s a project that we hope to continue 
long into the future. Many thanks go to Elmbrook 
Rotary Club, the Center for the Encouragement of 
Self-Reliance, The Trans’ Family Charity Foundation 
and Unigen Corporation for their commitment to 
supporting microfinance.

Chương trình cho vay vốn nhỏ là một dự án của VNHELP 
để giúp người nghèo ở Việt Nam tự làm chủ công việc 
sinh nhai của mình. Từ năm 2009, chúng tôi cấp vốn cho 
phụ nữ nông thôn có ý muốn tự lập và có khả năng thành 
công. Trong năm 2012, 433 phụ nữ tại hai xã được mượn 
vốn. Tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 
Phúc, năm nay chúng tôi đã giúp vốn cho 233 phụ nữ. Tại 
xã Phú Thành B, huyên Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 200 
phụ nữ tiếp tục được mượn vốn. Tất cả các phụ nữ này đã 
trả nợ đầy đủ và đều xứng đáng được tiếp tục vay những 
món tiền lớn dần.

Cho vay vốn nhỏ là một cách để giúp người được vay 
có thể tự quản lý về mặt kinh tế và xây dựng tương lai 
vững chắc cho chính họ. Chương trình này tạo điều kiện 
dễ dàng cho người vay có số vốn hợp với khả năng, giúp 
họ hiểu trách nhiệm đối với số tiền vay, và giúp họ có uy 
tín để vay vốn về sau. Tuy không phải là liều thuốc giải 
quyết nghèo đói lập tức, nhưng cho vay vốn nhỏ là cách 
giúp nhiều người đi đúng hướng, và chúng tôi hy vọng 
sẽ có thể tiếp tục lâu dài trong tương lai. Chúng tôi xin 
ghi ơn Elmbrook Rotary Club, Trung tâm Khuyến khích 
Tự lập,  Unigen Corporation, và Tran’s Family Charity 
Foundation đã cùng tài trợ  cho  chương trình này.

11



Mua Thu Cho Em Concert Inspires 
Community, Raises Funds For 
Poverty Alleviation

Presenting Sponsor ($20,000)
Sigma Designs, Inc.

Silver Level ($3,000)
Leanna Linh-Chi Nguyen, DDS
Tuanh Tonnu, MD

Bronze Levels ($2,000)
Network PCB, Inc.
David Hughes, DDS

Donor Level ($500)
JTB Autotech
Luat Su Tran Khanh Hung
Hot N Juicy Crawfish
California Sausage #2
Phở Kim Quy restaurant
Bui Duc Hop
Thanh Huong Sandwiches
Tan Ngoc Le 
Mai Bui & Long Tran
Hai Hoang Nguyen, MD
Valley Real Estate Services

Gold Level ($5,000)
Thang Do & Grace Liu
Van-Hanh Nguyen, CPA
ChipsAndMemory.com

Friendship Levels ($1,000)
Cung Phan
Red Boat Fish Sauce
Lee’s Sandwiches
Golden Harvest Catering
Do Le & Co.
Halong Bay Buffet
Hi-Mark Realty & Mortgage
Hao Quach
Xe Do Hoang
Westcoast Precision, Inc.
Boston Medical Group

Media Sponsors
VTimes Weekly
Viet Tribune
Vietoday Televsion

More than a thousand of community members came out to 
enjoy live music and support VNHELP’s charitable mission on 
October 7th and October 14th in both Northern and Southern 
California, respectively. Filling in the seats of the Santa Clara 
Convention Center and the Saigon Performing Arts Center in 
Fountain Valley, audience members immersed themselves in 
the voices of singers Thu Phuong, Ha Anh Tuan and Quang 
Linh while learning about what VNHELP has been doing to 
relieve poverty in Vietnam.  Together we raised $129,333 at the 
concerts. Thank you everyone for coming! 

Thu Phuong & Ha Anh Tuan

Quang Linh

Volunteers in Fountain Valley

The audience in Santa Clara

Special thank you to the sponsors of concert

Hơn 1.000  người đã đến thưởng thức chương trình văn nghệ 
và ủng hộ mục đích từ thiện của VNHELP vào ngày 7 và 14 
tháng Mười năm nay tại Bắc và Nam California. Khán giả ngồi 
kín rạp Santa Clara Convention Center ở Santa Clara và Saigon 
Performing Arts Center ở Fountain Valley để thưởng thức giọng 
hát của các ca sĩ Thu Phương, Hà Anh Tuấn và Quang Linh, đồng 
thời tìm hiểu về các hoạt động nhân đạo của VNHELP. Hai buổi 
nhạc đã giúp VNHELP có thêm 129.333 đô la cho quỹ từ thiện. 
Chân thành cám ơn các quan khách và thiện nguyện viên.

Mùa Thu Cho Em cùng cộng đồng 
gây quỹ giúp người nghèo
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The Power of Giving

This year, VNHELP held a special summer dinner to thank 
our generous donors for their support. We called this dinner 
“The Power of Giving” because it not only gave us a chance to 
personally communicate our appreciation, but also provided 
a forum for like-minded individuals to gather and discuss the 
transformative potential of philanthropy.  From this dinner, 
many great ideas to improve the quality of life in Vietnam have 
been put into motion.

Thank you to the wonderful donors who took the time out to 
attend this year’s dinner in June. With your contributions, we 
raised $114,133. We hope to see more of you next year! 

Our deepest gratitude goes out to the donors who contributed 
during this year’s event, including: Trans’ Family Charity 
Foundation, Quyen & Tue Nguyen, Van Hanh Nguyen, 
Raymond Nguyen, Thang Do, Unigen Corporation, Lung 
& Ling Tsai, Kim Phuong Tran, David Huges DDS, A.C.C. 
Inc, Golden Pacific Investments LLC, and Tees and Beyond 
Family Foundation.

Năm nay VNHELP tổ chức dạ tiệc mùa hè để ghi ơn các nhà 
bảo trợ. Buổi tiệc có tên gọi “The Power of Giving” (tạm dịch 
nghĩa: Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái). Đây cũng là dịp để các vị 
ân nhân của VNHELP gặp nhau trao đổi ý kiến về sự chung sức 
đóng góp. Nhiều ý kiến đã được trân trọng ghi nhận và thực 
hiện bởi VNHELP.

Chân thành cám ơn các nhà bảo trợ đã đến với dạ tiệc mùa hè 
vào tháng 6. Sự ủng hộ tài chính của quý vị đã đem đến cho 
VNHELP số tiền 114.133 đô la. Kính mong quý vị sẽ tiếp tục 
tham dự chương trình này trong năm tới.

Xin đặc biệt ghi ơn các ân nhân đã đóng góp tài chính trong 
buổi tiệc: Quyen & Tue Nguyen, Van Hanh Nguyen, Trans’ 
Family Charity Foundation, Raymond Nguyen, Thang Do, 
Unigen Corporation, Lung & Ling Tsai, Kim Phuong Tran, 
David Huges DDS, A.C.C. Inc, Golden Pacific Investments 
LLC and Tees and Beyond Family Foundation. 

Please make checks payable to:

VNHELP
500 E. Calaveras Blvd. 
Suite 235
Milpitas, CA 95035

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

Donate online at
www.vnhelp.org/donate

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

 $50 Cataract Surgery   $250 College Scholarship
 $150 Wheelchair   $5,000 Medical Mission
 $200 Microfinance   $25,000 School Construction
 $200 Clean Water
 $240 Sponsor a Child

Name: _______________________________________________________

Address: ________________________ City:____________State/Zip:______

Telephone: __________________ Email: ____________________________

Payment method:
      Check                            Credit Card                    Cash

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: ______________

$____________Health Clinics
$____________General Fund

Photos by volunter Khoa Tran | Ảnh bởi Khoa Trần



Clean Water
               Nước Sạch Về Làng
Clean water is an essential element of life, but it is not 
always so accessible for many thousands of people in 
Vietnam. That’s why, in 2009, VNHELP began taking up 
water projects that would bring potable water to people 
in rural and remote areas of Vietnam. Depending on 
the needs and capacity of the various project locations, 
these water projects can range from digging a new well 
for a village to upgrading the filtration system of an 
existing water supply infrastructure.

In an effort to build capacity in both health and 
education, our most recently completed project  
provided clean, running water to the 600 residents of Pa 
Che Village, Moc Chau district, Son La province, where 
we also built a school (see page 8). The project required 
construction of a piping system and water tank to get 
water flowing into the village. We also helped construct 
a public bath house which the villagers can all access. 
Now, the people of Pa Che no longer need to bathe 
and launder in streams or other open bodies of water. 
Ultimately, the water project will save villagers time, 
energy, and provide many health benefits. Our special 
thanks go out to Mr. Hop Duc Bui and Yahoo! Inc. for 
their funding of this project.

With financial support from donor Mai Dolch, 30 
primary schools in Quang Ngai will receive upgraded UV 
filtration systems by the end of this year. These systems 
will produce safe drinking water for the students and 
teachers.

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nhưng 
không hẳn dễ có đối với hàng ngàn người. Vì thế từ năm 
2009 VNHELP bắt đầu tổ chức các chương trình cung cấp 
nước sạch cho người dân nông thôn và các vùng xa. Tùy 
theo nhu cầu và khả năng tại từng nơi, các chương trình 
này có thể bao gồm đào giếng mới cho làng, hay đặt một 
hệ thống lọc cho nguồn nước sẵn có.

Trong nỗ lực cả về y tế và giáo dục, VNHELP cung cấp 
nước sạch cho 600 dân làng Pa Che, huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La, nơi chúng tôi cũng vừa xây cho làng một 
ngôi trường (xem trang 9). Chương trình bao gồm xây hệ 
thống ống nước, bể chứa nước cho cả làng và phòng tắm 
công cộng nam và nữ. Nhờ đó từ nay không ai phải tắm 
ngoài suối hay ở nơi lộ thiên giữa trời lạnh. Chương trình 
nước sạch tiết kiệm thời giờ, năng lực và bảo đảm sức 
khoẻ cho dân làng.  Chương trình này được tài trợ bởi 
ông Bùi Đức Hợp và công ty Yahoo.

Trong tháng 12 này, chúng tôi đang thực hiện dự án thiết 
lập hệ thống lọc nước bằng tia cực tím cho 30 trường tiểu 
học tại Quảng Ngãi, cung cấp nước uống tinh khiết cho 
hơn 10 ngàn học sinh. Chương trình này được tài trợ bởi 
bà Mai Dolch.Pa Che women at the cistern

Phụ nữ bản Pa Che đến lấy nước dùng và giặt giũ.

VNHELP volunteers visit the water project site.
Tình nguyện viên VNHELP đến thăm chương trình nước sạch.
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What’s ahead for VNHELP?
    Những dự tính tương lai của VNHELP
With 2012 coming to a close, VNHELP has been looking ahead to determine 
our next steps towards alleviating poverty in Vietnam. We want to share our 
vision with you, so that we can work together to achieve these goals.

In order to reduce poverty, it’s imperative that our 
programs not only reach more beneficiaries, but also 
build local capacity so that any positive change can be 
sustained long into the future. So in addition to reaching 
more people through our projects each year, we want to 
develop more training programs that elevate the level 
of human capital and skills in local communities.

Over the years, we’ve received tons of emails and letters 
from past beneficiaries on how they can get involved 
with VNHELP’s humanitarian projects or whether we can 
assist them with other aspects of their lives. We thought 
to ourselves, “With so many correspondences, what if 
there were a better system to keep in contact with past 
beneficiaries?” Now, we’re working on building a formal 
alumni network for past scholarship recipients and 
developing comprehesive aid systems that follow up 
with past beneficiaries more thoroughly.

With our programs growing each year, so do expenses. 
As an organization, it’s important for us to look internally 
to see what we can do to control rising costs and 
ensure program  quality in order to yield the maximum  
philanthropic effect. To do so we, we plan to designate 
3 region coordinators in northern, central, and southern 
Vietnam to improve communication, closely monitor 
programs, and minimize administrative expenses. 
It’s part of our strategy to become a leaner but more 
effective organization. 

1. Expand Programs | Phát triển và mở rộng các dự án

2. Keep Up with Past Beneficiaries | Giữ liên lạc với những người đã nhận trợ giúp

3. Increase Cost-efficiency, Maintain Quality | Tăng cường  hoạt động hiệu quả hơn

Để xoá giảm nghèo đói, các dự án của chúng tôi không 
những phải đến với nhiều người hơn, mà còn phải tạo điều 
kiện cho các địa phương có khả năng duy trì những thay 
đổi tích cực đã đạt được. Vì thế, ngoài việc tăng số người 
được giúp đỡ, chúng tôi dự định mở thêm các chương 
trình huấn luyện bổ xung nghề nghiệp để nâng cao khả 
năng của các đối tác tại Việt Nam như tập huấn cho các 
giáo viên, bác sĩ, y tá, các bảo mẫu tại viện mồ côi, v.v. 

Trong những năm qua, chúng tôi nhận hàng ngàn thư tín 
của những người đã nhận trợ giúp để hỏi cách góp sức 
trong các dự án từ thiện của VNHELP, hoặc hỏi chúng tôi 
có thể giúp họ được gì trong nhiều mặt của cuộc sống. 
Chúng tôi tự nghĩ: “Với quá nhiều thư như vậy, có cách 
nào tốt hơn để giữ mối liên lạc với những người đã nhận 
trợ giúp trong quá khứ?” Chúng tôi đang cố gắng lập một 
mạng liên lạc những cựu sinh viên đã nhận học bổng 
VNHELP.

Các chương trình của VNHELP mỗi năm mỗi nhiều hơn, vì 
thế ngân sách cũng tăng theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm 
soát chặt chẽ các khoản chi tiêu để bảo đảm số tiền và 
tặng phẩm đóng góp đạt được hiệu quả tối đa. VNHELP  
dự tính sẽ có 3 điều phối viên ở ba miền Việt Nam để việc 
quản lý và kiểm tra các dự án tại địa phương càng ngày 
càng hữu hiệu hơn. 

Năm 2012 sắp hết, VNHELP chuẩn bị lên kế hoạch sắp tới cho các chương trình 
giúp người nghèo tại Việt Nam vượt khó. Chúng tôi muốn chia sẻ một số suy 
nghĩ với các bạn để chúng ta cùng cộng tác nhằm đạt đến mục đích chung.
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Season’s Greetings & 
Peace on Earth!

VNHELP has gone social! 
LIKE us on Facebook: facebook.com/vnhelp | FOLLOW us on Twitter: @vnhelp

FIND us on OneVietnam Network: onevietnam/vnhelp | READ our blog: vnhelp.org/blog


