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Happy International Women’s History Month!



Dear Friends,

The first quarter of 2013 has been eventful beyond 
expectations. When this happens, we’re extremely 
grateful, because it means our community here is engaging 
us in philanthropy while our partners in Vietnam are 
keeping us busy with life-altering projects. 

In the first three months of this new year alone, we’ve 
wrapped up Cycle 2 of our vocational training project, 
distributed scholarships to students in the Saigon area, 
completed a water project that outfitted 37 schools—
yes, you read right, 37 schools!—with filtration systems, 
and successfully launched our first ever Tet campaign 
benefitting orphans and street children in Vietnam. 
These projects make a substantial difference in the lives 
of Vietnam’s disadvantaged, and none of these projects 
could have been completed without your support. You 
should be proud.

The coming months of the year look equally exciting. We’re 
entertaining the idea of launching a new social venture 
and tackling our first environmentally-focused projects. 
Nothing is set in stone yet, but we are hopeful. If you’re 
interested in helping us make these projects come true, 
please consider making a donation by mail or online at 
www.vnhelp.org/donate, or sending us an email to chat.  

As it’s March, we also want to give a nod to International 
Women’s History Month. We invite you to visit our blog 
(www.vnhelp.org/blog) to check out a series on celebrated 
women in Vietnamese culture. Until next quarter!

With a million thanks,

Thu Do
Executive Director

Kính chào quý vị và các bạn,

Quý I năm 2013 đã hoàn thành với rất nhiều kết quả tốt đẹp 
ngoài mong đợi. Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn sự 
giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và đối tác tại Việt Nam đã góp 
cho sự thành công của các dự án.  

Trong ba tháng đầu của năm mới, VNHELP đã hoàn thành giai 
đoạn hai của dự án đào tạo nghề, cấp học bổng cho sinh viên 
nghèo học giỏi tại hai miền Nam và Bắc, hoàn thành dự án cung 
cấp hệ thống nước cho 37 trường học.  Chúng tôi cũng đã nhận 
được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các ân nhân góp quỹ ăn Tết 
cho các cháu tại bốn viện mồ côi. Những dự án này có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng đối với các thanh thiếu niên và trẻ em trong 
hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng vì 
những thành quả này và cũng muốn các bạn cùng hãnh diện vì 
sự đóng góp của các bạn.

VNHELP sẽ tiếp tục những công tác nhân đạo trong những ngày 
tháng tới. Rất nhiều dự án từ Việt Nam đang trông chờ sự giúp 
đỡ của chúng ta. Xin mời các bạn cùng chung sức để giảm thiểu 
sự nghèo đói tại Việt Nam và nâng cao đời sống của người dân 
trong nước. Mọi sự đóng góp (tài chính, ý kiến, thời gian) xin gửi 
về địa chỉ VNHELP hoặc qua trang nhà www.vnhelp.org/donate. 

Trong thời điểm tháng 3 là tháng của Phụ Nữ, thân gửi lời chúc 
mừng tới toàn thể các bà, các chị em nữ giới, xin mời các bạn tới 
blog của VNHELP  (www.vnhelp.org/blog) và theo dõi một loạt 
các bài viết liên quan tới chủ đề tôn vinh phụ nữ theo truyền 
thống Việt Nam.  

Một lần nữa, chân thành cám ơn các bạn và kính chúc sức khỏe, 
hạnh phúc, thành công.

Đỗ Anh Thư
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành
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Our deepest gratitude goes out to all the supporters who responded to our call to raise Tet funds for the street children and 
orphans in Vietnam! The funds gave the children at Thien Binh Orphanage (in Dong Nai), Tu Hanh Orphanage (in Saigon), 
Dieu Giac Orphanage (in Saigon) and Thien An Orphanage (in Can Tho) a hearty Tet meal and will be providing health and 
education support for them. 

Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các ân nhân đã hưởng ứng cuộc vận động gây quỹ nhân dịp Tết cho các trẻ mồ côi tại Việt Nam. Sự 
đóng góp của quý vị đã cho các cháu tại viện mồ côi Thiên Bình (Đồng Nai), Từ Hạnh (Sài Gòn), Diệu Giác (Sài Gòn) và Thiên Ân (Cần 
Thơ) một cái Tết ấm áp cùng tạo niềm tin cho các cháu về cuộc sống và tình người tốt đẹp.  2



Khóa đào tạo sửa xe gắn máy đầu tiên do VNHELP tài trợ gồm 30 học viên đến từ tỉnh Kiên Giang. Mỗi em có một hoàn 
cảnh khác nhau. Tuy nhiên các em đều là con nhà nghèo và rất khao khát được học nghề. Riêng em Trường Văn Ni có 
hoàn cảnh đặc biệt hơn các học viên khác. Sở dĩ trường biết được là vì trong giờ học em Ni không chép bài, hỏi ra mới 
biết là em hoàn toàn không biết chữ! Trường cử cô Mức phụ đạo để dạy chữ cho em Ni. Trong quá trình học, em Ni mới 
trải lòng ra kể chuyện gia đình cho cô Mức nghe.

Lúc trước gia đình em mưu sinh trên một chiếc ghe nhỏ đi rày đây mai đó, ai thuê gì làm nấy, tới mùa lúa thì cắt lúa 
mướn, hết mùa lúa thì đào ao thuê cho chủ trại tôm.

Gia đình em có ba mẹ và 3 anh em đều sống trên chiếc ghe nhỏ đó. Ba em Ni thường neo đậu ghe chỗ hoang vắng để 
ngủ qua đêm mà không làm phiền người khác. Vì ghe nhỏ không đủ chỗ ngủ, nên ba mẹ và em gái gủ dưới ghe, còn 
2 anh em Ni lên bờ che lều để ngủ. Sau này ba em Ni mất vì bị chó dại cắn, chết không có đất chôn, may có một người 
tốt bụng (trước đây Ni đã làm thuê cho người đó) cho ba em Ni được chôn trong đất của ông.

Sau đó 4 mẹ con không còn đi ghe nữa, lên trên bờ thuê đất ở bãi biển, cất chòi để ở, làm thuê làm mướn sống qua 
ngày ở phường Vĩnh Thông. Em kể chỗ ở mới không có cầu bắc qua, chỉ đi đò sang. Những hôm em đi làm về trễ đò 
không đưa, em phải mang chiếc xe đạp bỏ dấu dưới lòng sông để người khác khỏi thấy, rồi em cởi đồ ra một tay cầm 
đồ, tay còn lại bơi qua sông xuôi theo con nước, lên bờ mặc đồ vào đi ngược về nhà.

Cả 3 anh em Ni đều không biết chữ nên phải đi làm thuê làm mướn cho người khác với đồng lương rất thấp. Em đã 
được tổ chức VNHELP tài trợ học nghề sửa xe gắn máy tại trường Á Đông. Trong mấy tháng đi học, những ngày chủ 
nhật được nghỉ em đi giữ xe ở một chung cư để kiếm tiền thêm.

Hiện nay anh trai Ni đã có vợ và đi làm xa nhà, mẹ và em gái mở quán cóc nhỏ bán cà phê cho dân chài ven biển. Em Ni 
sau khi học xong khóa sửa xe gắn máy đã có việc làm tại cửa hàng xe gắn máy Salon Hoa Lê MôTô tại Sài Gòn. Chủ cửa 
hàng rất tin tưởng em. Thu nhập của em ổn định, đủ trang trải cho các chi phí hàng ngày và còn để dành chút ít gửi 
về cho Mẹ dưới quê. Hiện giờ em cũng đã có xe gắn máy để đi làm. Về việc học chữ với cô Mức, em đã biết viết và ráp 
được vần.

KỂ CHUYỆN VỀ MỘT HỌC VIÊN 
CÁ BIỆT TRONG KHÓA SỬA XE GẮN MÁY 

“KIÊN GIANG I”

Truong Van Ni (12th 
from the left in the 
second row) with his 
fellow classmates in 
the inaugral vocational 
training cycle. A second 
cycle finished this past 
January with 30 new 
graduates.
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Trương Văn Ni ( đứng thứ 12 từ 
bên trái ở hàng thứ hai) với các 
bạn cùng lớp đào tạo nghề.  Giai 
đoạn hai của dự án vừa mới kết 
thúc vào tháng Giêng vừa qua với 
30 sinh viên mới tốt nghiệp.



When the first cycle of VNHELP’s vocational program commenced, the 30 participants were all nervous and eager to start their training. 
During hands-on exercises,  they engaged wholeheartedly in their work. During class lectures, they transcribed the instructors’ words 
furiously onto their notepads.

But the instructors noticed that one student, Truong Van Ni, never looked down from the blackboard during class lectures. His hand 
rested idle while his classmates scribbled away. Yet it wasn’t as if Ni was disengaged; in fact, he really enjoyed the lessons and soaked 
them up with satisfaction. When the teachers asked him about it, Ni acknowledged that he was completely illiterate. He couldn’t 
read, so he couldn’t take notes.

The school’s faculty convened and Miss Muc, an instructor there, decided to personally take up the responsibility of giving Ni extra 
tutoring sessions so he could learn to read. During their sessions together, Ni opened up about his family life and revealed just how 
much taking part in the program meant to him.

Ni grew up on a boat with his parents and two siblings. The family worked odd jobs for anyone who would pay them. During harvest 
seasons, they’d work on pulling rice. At other times in the year, they’d work as hired hands on a shrimp farm.

Because their boat was small, there’d never be much room to sleep.  Ni’s father would often dock the boat at a deserted area where 
they wouldn’t be disturbing anyone. His parents and younger sister would sleep by the boat, while Ni and his brother would pitch a 
tent somewhere on shore.

The family’s modest living situation was made more difficult when Ni’s father passed away. A stray dog had bitten him, leaving a mortal 
wound. The family didn’t even have money to bury him. Fortunately, a Good Samaritan Ni once worked for allowed Ni’s family to lay 
his father to rest in their family burial ground.

After his father’s death, Ni’s family stopped living on their boat. They rented a small hut by the beach to find jobs that would help 
them get by day-to-day. They eventually settled in Vinh Thong ward in an isolated area. From where the lived, one would have to 
board a little ferry to get to the main business centers.

On days where Ni came home from work late, there’d be no more ferry in operation. Ni would have to take his bicycle, which he used 
to get around in the city, and hide it by the stream so no one could take it. Then Ni would undress, and with one hand Ni would hold 
on to his clothes while with the other he’d swim back home.

Ni and his two siblings never got a chance at a proper education, so none of them were literate. They’d all work whatever jobs they 
could find at low wages. Even while taking part in VNHELP’s training program, Ni would work on Sundays, days where everyone else 
rested, as an attendant at a building parking lot for an auntie he used to know in Kien Giang. He’d save up some of the money and 
send some back to his loved ones.

These days, Ni’s older brother has gotten married and moved away. His mother and sister stayed in Vinh Thong and now sell snails and 
coffee to local fishermen. After graduating from the program, Ni found a job as a mechanic at Salon Hoa Le MoTo in Kien Giang, where 
he earned the trust and high regard of the shop’s owner. He’s on the path to financial stability and even has his own motorbike to get 
to work. Thanks to Miss Muc’s efforts, he can read and write just fine.

THE EXTRAORDINARY TRUE STORY OF A YOUNG MAN WHO OVERCAME POVERTY, 
ADVERSITY, AND ILLITERACY TO BECOME A PROMISING MOTORBIKE MECHANIC.

TRUONG 

Van Ni’s 
EXTRAORDINARY 
S T O R Y
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CLEAN WATER FOR 
SCHOOLS IN QUANG NGAI
When you were a child, few things were quite as 
refreshing as a cool gulp of water after a sweaty 
round of tag with your friends. But what if you 
went to school where there was no fountain or 
cooler to huddle around and chat about how fast 
you’d gotten, or how exciting that round of tag 
was? Worst yet, what if your school didn’t even 
have clean  running water to wash your hands after 
going to the bathroom or to clean your scrapes 
after you tripped? 

Unfortunately, these are the conditions many of 
the children in Vietnam endure at school. Vietnam 
faces a shortage of clean water infrastructure in 
its schools. As part of our expanding clean water 
initiative, we installed 37 new UV filtration systems 
at schools in Quang Ngai province’s Mo Duc, Nghia 
Hanh, Song Tay, and Tu Nghia districts. Rounding 
out the project was a staff training session and a 
water and hygiene awareness campaign. Special 
thanks to Ms. Mai Dolch for funding this project!

Khan hiếm nước sạch là một vấn đề nghiêm 
trọng đang xảy ra tại Việt Nam. Nước sạch cho 
trường học đang trở thành một vấn đề nhức 
nhối đặc biệt tại các tỉnh nghèo còn gặp nhiều 
khó khăn. Học sinh đến trường không được 
tiếp cận và sử dụng nguồn nước vệ sinh, dẫn 
đến nguy cơ về sức khoẻ. 

Nằm trong nỗ lực cải thiện giáo dục và sức khoẻ 
học đường, VNHELP đã xây dựng hệ thống lọc 
nước bằng tia cực tím UV tại 37 trường tiểu 
học thuộc các huyện Mộ Đức, Sơn Tây, Nghĩa 
Hạnh, Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Hơn 17.000 
học sinh, thầy cô giáo và nhân viên (mười bảy 
ngàn) đã có nước uống an toàn hàng ngày. 
Đồng hành với máy lọc nước là chương trình 
giáo dục nâng cao nhận thức về vệ sinh dịch tễ 
học đường. Xin trân trọng cảm ơn bà Mai Dolch 
đã tài trợ cho dự án công ích này.   

NƯỚC SẠCH CHO 
TRƯỜNG HỌC 
Ở QUẢNG NGÃI

Want to learn more about VNHELP’s water 
projects? Visit our website at 
www.vnhelp.org/water. Find out more 
about the water, sanitation, and hygiene 
situation in Vietnam and what you can do to 
make it better.
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Please make check 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   $240 Sponsor an Orphan
 $150 Wheelchair   $25,000 School Building
 $200 Microfinance   $_______ Health Clinics
 $250 College Scholarship  $_______ Disaster Relief
 $200 Clean Water   $_______ General Fund 
 

Name: ___________________________________________________________

Address: ________________________ City:_________________State:________

Zip:___________________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: ______________

Project Spotlight: Microfinance Makes a Difference for Women of Vietnam
Women make up over half of Vietnam’s population, yet they continue to face discrimination in ways men do not. In it’s latest poverty assessment, 
the World Bank found that female-headed households have a higher poverty vulnerability, face lower wages, and lack adequate maternal 
support. We believe this is an injustice. We believe women should be given a chance to succeed. That’s why our microfinace program focuses on 
empowering women to be leaders of change and development. Want to join the movement? Find out more at vnhelp.org/micro-finance or donate 
to the cause at vnhelp.org/donate.

This beautiful photograph was shared to us by VNHELP friend and photographer Larry Dattilio. His photography can be found online at www.dattiliostudio.com
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VNHELP Newsletter team: Anh Ton, Hien Pham, Ngot Hoang & Tieu-Thu

VNHELP
Viet Nam Health Education & Literature Projects
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