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Message from the Director
Dear Friends,

As autumn winds down and a recent chill in the air signals 
winter’s arrival, I am reminded that another year is coming 
to an end. I can’t help but get a little pensive and think 
about all the people I’ve met and how their lives have 
affected me in the past year.

I can hear the giggles of Vu Thi Thuy, a 32 year old 
farmer from Vinh Phuc province. Using the loans she 
received from our microfinance program, she has managed 
to grow a profitable pig raising business. Though she is 
small, slender, and unassuming, this young woman will 
impress you with her vast knowledge of farming practices, 
market pricing, and livestock management.  She stands 
beside her husband with a confidence that wasn’t always 
visible among women in rural Vietnam. I am pleased to 
see Vietnamese women growing bolder and becoming the 
leaders in their community.

I feel humbled that VNHELP’s programs have all had a 
profound effect on these individual’s lives, but at the 
same time, I am reminded of all the calls for help that I 
was unable to respond to. 

I think about K Kiu, a Nguyen Truong To scholarship 
recipient studying industrial engineering in Saigon. 
K Kiu’s personal story is poignant. He is the youngest of 
7 siblings and one of his brothers was paralyzed from 
the waist down after contracting the flu at age 2. None 
of his siblings went to college, and neither of his parents 
finished formal primary education. From his name, you can 
probably guess that K Kiu comes from an ethnic minority 
family. Ethnic minorities in Vietnam face higher rates of 
poverty and lower rates of educational achievement. And 
yet, against all odds, K Kiu maintains a constant smile and 
is currently excelling at university. I marvel at his positive 
attitude in the face of adversity.

My heart aches for the victims of the recent typhoons. 
As much as we wanted to, VNHELP just didn’t have the 
resources necessary to provide meaningful immediate relief 
for the people affected by the typhoon. We had to make 
a choice: go in immediately with limited resources or hold 
off a bit to pool together funds and focus on long term 
recovery efforts. We decided to go with the latter, and are 
beginning to make plans for what we can accomplish with 
our local partners in Vietnam.

My mind wanders to the phone call I received from 
a concerned citizen about little Thien Bao. Thien Bao 
is a four-year old boy from central Vietnam. After an 
automotive collision, he lost both his parents and was 
severely disabled. Paid by a charity fund from many 
individuals, he’s undergone 8 surgical procedures, but 
the surgeons in Vietnam are saying he needs more. And, 
they say, it’s not something that doctors in Vietnam can 
accomplish. He needs the expertise of highly trained 
Western surgeons. 

Would we be able to bring Thien Bao to the U.S.? the caller 
asked meekly. I wanted to say yes immediately, but again 
I knew, at this time, VNHELP has neither the funds nor 
resources to make this happen. I promised to look into what 
we could do in our capacity as a nonprofit organization 
before putting the phone down dejectedly. 

So friends, in this season of giving, I humbly ask that if 
it’s at all within your budget, please make a donation to 
VNHELP so we can continue helping deserving people 
like K Kiu and Thuy and continue our outreach to others 
in need.  As a small nonprofit, your financial gifts make a 
big difference to our ability to plan projects--and an even 
bigger difference to Vietnam’s underserved communities. 

On behalf of everyone here at VNHELP, I thank you for 
your support thus far. Let’s continue on this long journey 
of compassion and understanding together. I wish you all a 
happy holiday season.

$50 sponsors a free cataract surgery for a poor patient.
$160 purchases a new wheelchair for a disabled person.
$200 provides seed funding to a microloan recipient.
$240 cares for an orphan for a whole year.
$250 covers tuition for a low-income university student.
$300 connects 10 families to a clean water source.
$5,000 sponsors a medical mission  (with a VNHELP 
matching fund). 
$25,000 builds a new school for your hometown (with a 
VNHELP matching fund).

Sincerely,

Thu Do
President & Executive Director1



Mến chào các bạn,

Thấm thoát một năm lại sắp trôi qua. Khí trời lành lạnh của 
mùa đông làm tôi không khỏi trạnh lòng nghĩ đến những 
người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam mà tôi đã gặp. 
Họ là những câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn, họ 
là động lực mạnh mẽ nhất khiến tôi tiếp tục hăng say với 
công việc VNHELP.

Tôi nghĩ đến K Kiu, cậu sinh viên ngành kỹ sư công 
nghiệp được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ. Đọc 
tên của cậu, chắc các bạn có thể đoán được K Kiu là người 
dân tộc thiểu số. Nói chung đồng bào thiểu số tại Việt Nam 
sống rất nghèo, giản dị và thường ít học. Hoàn cảnh của K 
Kiu rất đáng thưong. Cậu là đứa con út trong gia đình có 
8 người con, trong đó có 1 anh trai bị liệt hết nửa người, 
những anh chị khác không ai theo đuổi con đường học vấn. 
Cha mẹ của K Kiu chỉ có trình độ tiểu học. Thế mà K Kiu 
đang là một sinh viên xuất sắc và lúc nào cũng giữ nụ cười 
tươi tắn trên môi.

Tôi nghe tiếng cười rộn ràng của Vũ thị Thủy, một nông 
dân 32 tuổi tại tỉnh Vĩnh Phúc. Với số tiền vài trăm đô vay 

từ VNHELP, cô đã rất thành công trong việc nuôi heo. Cô có 
vóc dáng nhỏ bé khiêm nhường, nhưng kiến thức rất rộng 
vê việc đồng áng, chăn nuôi, giá cả thị trường. Thúy vui vẻ 
tự tin và mạnh dạn trò chuyện tiếp khách bên cạnh chồng, 
đây là một hình ảnh ít thấy tại vùng nông thôn Việt Nam. 
Tôi mừng là ngoài việc giúp đời sống kinh tế của các gia 
đình tại vùng quê, chương trình cho vay vốn của VNHELP 
còn nâng cao vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tôi thầm hãnh diện về sự trợ giúp hiệu quả của VNHELP 
đối với những người nghèo có khả năng vượt khó như 
K Kiu và Vũ thị Thủy. Nhưng tôi không khỏi băn khoăn 
thương xót khi VNHELP vẫn thường xuyên nhận những 
lời xin cứu giúp mà đành phải bó tay không làm gì vì 
khả năng tài chính và nhân sự của chúng tôi chỉ có hạn.

Kìa đồng bào ruột thịt đang chịu cảnh cơ hàn sau cơn bão 
lụt, kìa các cháu học sinh phải nhịn đói và lội nước qua 
sông đến ngực để đến trường, những bệnh nhân nghèo bị 
thiệt mạng chỉ vị không có tiền chữa bệnh (căn bệnh đáng 
lẽ không hiểm nghèo), v.v. Ôi chao.. biết bao hoàn cảnh 
thương tâm mà chỉ xảy ra ở xứ nghèo như Việt Nam. Chỉ 
cần một số tiền nho nhỏ đóng góp từ các nhà hảo tâm là 
chúng ta có thể cứu được một người qua cơn hiểm nghèo, 
hay giúp cả một làng xã vươn lên trong cuộc sống. Đã 
được mắt thấy tai nghe những mảnh đời bất hạnh được 
cứu giúp, được tạo cơ hội và được vươn lên thành người 
hữu dụng, tôi xin tha thiết kêu gọi các bạn cùng chung sức 
chung lòng với VNHELP để giảm bớt phần nào nỗi cơ cực 
và đem lại sự ấm no cho đồng bào tại quê nhà.

$50 mổ mắt miễn phí cho 1 bện nhân nghèo
$160 cấp 1 xe lăn cho người tàn tật
$200 cho 1 phụ nữ vay vốn làm ăn
$240 nuôi 1 trẻ mồ côi trong 1 năm
$250 trả tiền học phí cho 1 năm cho 1 sinh viên
$300 đem nước sạch đến 10 hộ dân
$5,000 mổ mắt cho 200 bệnh nhân (với “matching 
fund”)
$25,000 xây 1 trường học mới (với “matching fund”)

Kính chúc các bạn một mùa lễ hội vui tươi và hạnh phúc.

Trân trọng,

Đỗ Anh Thư

Message from the Director

Executive Director Thu Do with a wheelchair recipient in Nam Dinh 
province. / Giám đốc điều hành Đỗ Anh Thư bên cạnh một người được 
nhận xe lăn tại tỉnh Nam Định  
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AN PHU PRIMARY 
SCHOOL NOW OPEN

Applause and anticipation filled the air in 
An Phu commune as a new primary school 
officially opened its doors to students and 
community members on October 1.

The new school, built jointly by the Nepheli 
Foundation and VNHELP, will serve as the daytime 
home for students in grades 1 to 5 in An Phu 
commune. The school has four classrooms, one 
staffroom, and lavatories with running water and 
flush and squat toilet systems. In a country where 
many schools still lack basic hygiene, the presence 
of a running toilet system is expected to help build 
awareness around clean habits.

An Phu is located in Binh Phuoc district, along the 
Mekong Delta and Vietnam’s border with Cambodia. 
Many students are ethnically Cambodian. We 
hope that the school’s presence will help close the 
education gap between Vietnam’s majority Kinh and 
ethnic minority populations.

PROJECT REPORT o1

Khai Trương Trường Học ở xã An Phú

Niềm vui và những tràng pháo tay rộn ràng tại xã An 
Phú khi trường tiểu học chính thức mở cửa đón học sinh 
và dân làng vào ngày 01/10/2013 

Ngôi trường mới được xây dựng dưới sự hợp tác của 
VNHELP và Quỹ Nepheli sẽ là trường học của các học 
sinh từ lớp 1 đến lớp 5 xã An Phú, huyện Tằng Hách, tỉnh 
Bình Phước. Trường có 04 phòng học, 01 phòng giáo 
viên và 01 nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ điện nước 
cùng công trình toilet tự hoại. Khi ở rất nhiều nơi tại Việt 
Nam còn thiêu hệ thống vệ sinh cơ bản thì việc xây dựng 
một trường học với hệ thống tự hoại sẽ nâng cao ý thức 
về vệ sinh và tạo dựng các thói quen vệ sinh dịch tễ. 

Xã An Phú nằm ở tỉnh Bình Phước, dọc theo châu thổ 
sông Cửu Long và nằm giáp ranh giữa biên giới Việt 
Nam và Campuchia. Rất nhiều học sinh là gốc người 
Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng trường học sẽ rút 
ngắn khoảng cách giữa cộng đồng người Kinh và người 
dân tộc thiểu số trong xã hội Việt Nam. 
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PROJECT REPORT 02

KUDOS, 
VOCATIONAL 
TRAINING 
CYCLE 3 
GRADUATES!

As Vietnam’s economic 
landscape continues its 
dramatic transformation, its 
citizens are going to need new 
skills to keep up with the pace 
of change.

This will be a particularly daunting 
challenge for youths coming from 
disadvantaged backgrounds who may 
not have been able to complete their 
formal education. 

To help these at-risk youths adapt and 
find a path towards financial stability, 
VNHELP began offering three cycles of 
vocational training a year in motorbike 
mechanics--a skill in high demand 
in Vietnam--with tuition, dormitory 
expenses, and daily meals completely 
covered.

The third cohort of students for this 
year successfully completed the training 
course in September with 390 hours 
of practical training and 150 hours of 
theoretical training under their belts. 
Many have already secured jobs. We’re 
looking forward to keeping in touch 
with these youths to see where their 
training takes them in the future. 

Thank you to the funds from Center for 
Encouragement of Self-Reliance, the 
Trans Family’s Charity Foundation, 
and Tue & Quyen Nguyen, which 
made the Motorbike Mechanics 
Training Program possible.
  

Dạy Nghề Cho Học Sinh Nghèo 
Để giúp đỡ cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên trong 
cuộc sống, VNHELP đã thực hiện 03 khóa đào tạo nghề trong năm 2013 cho 
các thanh niên này. Chuyên nghành đào tạo là sửa xe gắn máy - một nghề có 
nhu cầu cao tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn ở, đi lại, 
học phí cho các học viên. 

Các học viên trải qua 390 giờ thực hành và 150 giờ lý thuyết. Hầu hết các học 
viên sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm ổn định. 

Chúng tôi luôn giữ liên lạc với các em để nắm được thông tin về công việc và 
cuộc sống của các em sau khi hoàn thành khoá học.

Cám ơn Center for Encouragement of Self-Reliance, Tran’s Family 
Foundation, và ông bà Tuệ và Quyên Nguyễn đã hỗ trợ cho chương trình 
dạy nghề.
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Mùa Thu Cho Em 19 in Santa Clara

VNHELP’s annual fundraiser Mùa Thu 
Cho Em in Santa Clara took place on 
Saturday, October 5th this year, and it was 
undoubtedly one of our best concerts yet.

The Northern California show featured 
singers Mỹ Linh, Trần Thu Hà, and Quang 
Tuấn as the established vocalists, and 
newcomers Teresa Mai and Thiên Tôn as 
emerging talents in Vietnamese American 
entertainment. 

Thanks to the volunteers, sponsors, and concert guests, over $90,000 was raised for VNHELP’s humanitarian projects in Vietnam. Thanks everyone!

Thank you VNHELP for a 
great concert with a great 
cause. See you next year.

-Anni Nguyen

What a great concert!!! 
Can’t wait til next year 
for the 20th Anniversary 
showtime...

-Erik Thai

The concert was 
super! And it was all 
for a good cause.

-Van Dang

The reviews are in! See what our guests have been saying about the concert...

Chương trình nhạc chọn lọc Mùa Thu Cho 
Em tại Santa Clara đã diễn ra vào ngày 
05/10/2013. 

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, 
Trần Thu Hà, Quang Tuấn là những ca sĩ gạo cội 
trong nền âm nhạc. Sự đổi mới trong chương 
trình năm nay là sự xuất hiện của 2 ca sĩ Teresa 
Mai và Thiên Tôn. Hai ca sĩ này là những tài năng 
mới trên thị trường âm nhạc hải ngoại Việt Mỹ.



Thanks to the volunteers, sponsors, and concert guests, over $90,000 was raised for VNHELP’s humanitarian projects in Vietnam. Thanks everyone!

Exactly one week after the Santa 
Clara concert, audience members 
filled the Saigon Performing Arts 
Center in Fountain Valley to see a 
slightly different line-up. 

Trần Thu Hà, Quang Tuấn, and Teresa 
Mai returned for a second show, and 
solo artist Bằng Kiều joined them. 
Although he wasn’t officially slated to 
appear, Thiên Tôn also came out as a 
surprise to the audience. The Fountain 
Valley show continues to be a great 
opportunity for VNHELP to meet with 
our supporters from different parts of 
the country.

Thank you everyone who came out to 
see the concerts. To those who couldn’t 
make it this year, we hope to see you 
next year.  2014 is going to be Mùa Thu 
Cho Em’s 20th anniversary. It’s going to 
be excellent!

Một tuần sau khi chương trình ca 
nhạc Mùa Thu Cho Em tại Santa Clara 
kết thúc, khán giả của miền Nam 
California lại háo hức tham dự Mùa 
Thu Cho Em tại Saigon Performing 
Arts Center, Fountain Valley.

Trần Thu Hà, Quang Tuấn và Teresa Mai 
trở lại đêm diễn cùng với sự tham gia 
của ca sĩ Bằng Kiều. Ban tổ chức đã giữ 
bí mật thông tin về sự tham gia của 
Thiên Tôn và sự xuất hiện của anh thực 
sự đã mang lại một ngạc nhiên lớn cho 
khán giả. Chương trình ca nhạc Mùa Thu 
Cho Em tại Fountain Valley một lần nữa 
là một cơ hội  để VNHELP gặp lại các 
thân hữu tại “Quận Cam” và các vùng 
phụ cận. 

Cảm ơn tất cả khán giả đã đến tham dự 
đêm diễn. Đối với những vị thân hữu 
không thể tham dự năm nay, chúng 
tôi hy vọng sẽ được chào đón các bạn 
trong năm tới. Năm 2014 sẽ đặc biệt kỷ 
niệm 20 năm chương trình ca nhạc Mùa 
Thu Cho Em. Chúng tôi tin chắc đó sẽ là 
một đêm nhạc tuyệt vời dành tặng cho 
tất cả quý vị khán giả.

MÙA   THU CHO EM

2013

IN FOUNTAIN VALLEY
Fountain Valley photos courtesy of Joe Keleman



Special Thanks to Our Sponsors
Presenting Sponsor

Sigma Designs
www. sigmadesigns.com

(408) 262-9003
Milpitas, CA

Gold Sponsors
Van-Hanh Nguyen, CPA

(510) 465 – 7076
Oakland, CA

Thong & Cam Trang Nguyen
Fountain Valley, CA

Silver Sponsors
Tuanh Tonnu, MD
(301) 721 - 1614

Gaithersburg, MD
David Hughes, DDS

(408) 946-2088
Milpitas, CA

Leanna Linh-Chi Nguyen, DDS
www.drelanna.com

(408) 291-6291
San Jose, CA
Bill Nguyen
San Jose, CA

Bronze Sponsors
Donna Le, CPA

www.donnalecpa.com
(408) 433-1788

San Jose, CA
Network PCB, Inc.

www.networkpcb.com
(408) 943 - 8760

San Jose, CA
Itop Management, LLC.

(714) 448 - 9953
www.itopllc.com

Garden Grove, CA
Westcoast Precision, Inc.

www.westcoastprecision.com
(408) 943 - 9998

San Jose, CA
Tue & Quyen Nguyen

Redwood City, CA
Lampson Aesthetics Medical Group

(714) 636 - 3388
Garden Grove, CA

Friendship Sponsors
Bùi Như Mai & Trần Kim Long

Milpitas, CA
Hao Quach
San Jose, CA

Xe Do Hoang Transportation
www.xedohoang.com

(888) 834 - 9336
San Jose & Orange County, CA

Khoi Nguyen
Pacific Wide Realty & Mortgage

www.khoinguyenreos.com
(408) 693-6940 | (408) 890-8098

San Jose, CA
Transmercial

www.transmercial.com
(408) 288-5500

San Jose, CA
Hi-Mark Realty & Mortgage

www.himarkloan.com
408-292-9222 | 714-418-0777
San Jose & Orange County, CA

Song My Tran
Milpitas, CA

Phuong Oanh Giftshop
(714) 418-1971
Westminster, CA 

Donors
JTB Autotech

(510) 659 - 8622
Fremont, CA

Valley Residential Mortgage
(408) 441 - 9388

San Jose, CA
Vision Insight Optometry

www.vioptometry.com
(408) 263 - 3000

Milpitas, CA
Milpitas Massage College

(408) 946 - 9522
Milpitas, CA

Long Nguyen & Chieu-Uyen Le
San Jose, CA

Lee’s Sandwiches
www.leesandwiches.com

(408) 258 - 1155
on McKee Road in San Jose, CA

Kim P. Tran
Saratoga, CA

Donors
Hiep & My-Xuan Ho
www.swanmosaic.com

(650) 868 - 5937
Woodside, CA
Ngoc Tan Le 
Houston, TX

Duc Ho Do, MD, Face
Newport Beach, CA

Loi Nguyen & Kim Hoang Tran, DDS
Fresno, CA

Vinatech Engineering, Inc.
www.vinatechinc.com

(858) 635 – 9655
San Diego, CA

Donors
California Sausage #2

www.californiasausage2.com
(714) 539-5309

Garden Grove, CA
Luật Sư Trần Khánh Hưng 

(714) 839 - 4077
Westminster, CA

Pho Kimmy
(714) 775 - 1699
Westminster, CA

Euclid Optometry
(714) 265 - 2197

Garden Grove, CA

Donors
HPT Realty

(714) 467 - 6200
www.hptrealty.com

Westminster, CA
Christine & Bill King

Concord, CA
Father Joseph Nguyen

Norwalk, CA
Tuan Hoang Nguyen, DDS

www.tmdental.com
(408) 254 - 4567

San Jose, CA
Chi Luu & Nhan Do

Saratoga, CA
Toan & Tao To

Milpitas, CA
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Viet Tribune Weekly
www.viettribune.com

(408) 401-9534
San Jose, CA

New Life Radio 1430 AM
Mondays – Sundays

2 p.m. – 4 p.m.
Northern California

Mẹ Việt Nam Radio 106.3 FM
Monday & Sunday afternoons

Southern California

Binh Minh Radio 1430 AM
Monday – Friday
6 a.m. – 9 a.m.

Northern California

Media Sponsor Media Sponsor Media Sponsor Media Sponsor



Trạm xá Liên Minh tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh 
Nam Định Dự đã được xây dựng hoàn toàn mới và đưa 
vào xử dụng vào đầu năm 2012 nhằm cung cấp các dịch 
vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho gần 10.000 dân. Công 
trình xây dựng được tài trợ bởi ân nhân Mai Dolch và 
trang thiết bị y tế được tài trợ bởi hội Rotary Club of 
San Jose và District 5170.  Sự trợ giúp của VNHELP đối 
với đồng bào xã Liên Minh không ngừng ở việc cung 
cấp cơ sơ vật chất mà tiếp tục phát triển nhằm tăng 
cường năng lực khám chữa bệnh tại trạm xá. Tháng 
6/2013 trạm xá đã trở thành “Trung tâm chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ và trẻ dưới 6”  Đây là một chương trình 
thử nghiệm đặc biệt của VNHELP, tập trung vào tuyến 
y tế xã. Bác sĩ, y tá cùng nhân viên được tập huấn để 
xử dụng máy móc, trau dồi khả năng khám chữa bệnh, 
quản lý hồ sợ bệnh lý và tư vấn cho các đối tượng phụ 
nữ, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi.

Dự án xây dựng một nhóm gồm 15 y tá gia đình (tương 
ứng với 15 thôn) để theo dõi, quản lý, hỗ trợ tư vấn và 
phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Dự án cung 
cấp các khóa học về: chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 
dưới 6, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp 
ở trẻ con, sơ cấp cứu tại chỗ, và các trang thiết bị: máy 
siêu âm, điện tim, xét nghiệm nước tiểu, sinh hóa, soi 
cổ tử cung, tủ sấy tiệt trùng, gói dụng cụ cơ bản cho y 
tá gia đình.

Đánh giá sau 3 tháng cho thấy hơn 90% dân làng cảm 
thấy được sự thay đổi về quy trình khám chữa bệnh tại 
Trạm Y tế xã và cảm nhận một cách tích cực về mức độ 
chuyên nghiệp trong việc khám chữa bệnh. Bên cạnh 
đó 73,2% người dân được nhân viên y tế/bác sĩ tại trạm 
xá tư vấn, hướng dẫn rất cụ thể và tận tâm. Số bệnh 
nhân đến khám chữa bệnh tại trạm xá đã tăng vọt so 
với trước đây. VNHELP sẽ tiếp tục hỗ trợ và giám sát  
trạm xá trong thời gian tới, cho đến khi mọi dịch vụ y 
tế, hành chính, kế toán được hoàn chỉnh và cung cách 
làm việc của bác sĩ, y tá cùng nhân viên đi vào nề nếp.

In 2012, VNHELP helped construct and furnish the Lien Minh Clinic in 
Lien Minh commune, Vu Ban district, Nam Dinh province. The clinic’s 
construction, an upgrade from the commune’s previous run-down 
facilities, was funded by donor Mai Dolch, and medical equipment and 
supply was funded by Rotary Club of San Jose and District 5170.

The clinic formally opened its doors earlier this year and has since served 
a community of close to 10,000 villagers. But it was never VNHELP’s 
intention to just construct a clinic, provide some material support, and 
then bid farewell to the village forever; we wanted to get at the root of 
public health issues in Vietnam by building a long-term partnership with 
the community. So in June 2013,  we launched the “Maternal Care and 
U6” initiative--a special pilot project focused on improving local capacity 
for healthcare workers to help them provide higher quality, expanded 
and preventive health services. 

Doctors, nurses, and other vital staff and community members all came 
together for specialized trainings in equipment handling, preventive 
care, case management and health consultations for women, pregnant 
women, and children under six years old. Each training group included 
15 nurse practioners (corresponding to the 15 villages of the commune) 
who learned to track, manage, support and provide early detection 
services. In particular, they gained skills in maternal care, diagnosis and 
treatment of common diseases among children, and emergency first 
aid. They also gained competency in ultrasounds, electrocardiograms, 
urinalysis, biochemistry, colposcopy, sterilization, and use of basic family 
medical supplies.

After 3 months, over 90% of villagers reported seeing a higher quality 
of services at the clinic and feeling more trusting of the quality of 
care. On top of that, 73.2% of villagers reported satisfaction with the 
consultations they received with doctors and medical staff, noting that 
things were done in a very thorough manner. The clinic also reported 
an uptick of patients choosing its services over private or larger health 
institutions. VNHELP will continue to support and monitor the clinic until 
all health services, administration processes, accounting and staffing of 
nurses and doctors reach a stable level. We hope to bring this project to 
other locations in the future.
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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   $5,000 Medical Mission*
 $160 Wheelchair   $25,000 School Building*
 $200 Microfinance   $_______ Disaster Relief
 $250 College Scholarship  $_______ Disaster Relief
 $5,000 Medical Mission   $_______ Tết Fund 

* VNHELP will provide a matching 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: ______________

Donate Your 
Car to VNHELP!

Got an old car you’re no longer using but don’t know what 
to do with it? Why not donate it to VNHELP! You’ll get a 
tax deduction and help out a great cause. Start the process 
today by visiting vnhelp.org/donate and clicking on the 

vehicle donation button.

Có một chiếc xe cũ bạn không còn sử dụng nhưng không
biết phải làm gì với nó? Tại sao không tặng cho VNHELP!

Bạn sẽ nhận được một khoản giảm thuế và giúp đỡ cong tac  
nhan dao VNHELP. 

Click on this logo on our donate page 
to start the car donation process  

Tax-deductible, for a good cause

Congratulations!
A big congratulations to Tawny Tran, Niem Do, Hiep 
Nguyen, Tram Nguyen, and Minh Quach, the winners of 
this year’s Mùa Thu Cho Em concert raffle. Each of them will 
receive a free pair of tickets to Mùa Thu Cho Em next year. 
What a lucky bunch!

VNHELP xin gửi lời chúc mừng đến Tawny Trần, Đỗ Khánh 
Niệm, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Trâm, Quách thị Minh. Các 
bạn này đã may mắn “trúng số” trong cuộc bắt thăm sau 
buổi nhạc Mùa Thu Cho Em tại Fountain Valley. Mỗi người 
sẽ nhận được một cặp vé miễn phí cho Mùa Thu Cho Em 
sang năm.

You could win free tickets at next year’s 
concerts too. Join us at Mùa Thu Cho Em 20!



Can you help us with a 
warm meal this  Tết?

Tết is January 31 this coming year. 
It’s a time for family, friends, and 
endless feasting. It’s  a time to 
enjoy each other’s company. 

But for Vietnam’s poor and 
isolated, Tết can instead feel cruel 
and cold. 
To orphans without families and impoverished 
university students studying far from home, Tết 
is hardly the sanguine event it is for everyone 
else. And that’s just not fair. 

So at VNHELP, we’re putting together a Tết 
fund to plan a celebration for the children and 
students who wouldn’t be able to have a special 
meal on their own.

Can you help us make it possible? 
If you have a bit to spare, can you contribute 
to our Tết fund and help us make the start of 
the Year of the Horse memorable to the less 
fortunate in Vietnam? 

Tết nguyên đán năm nay sẽ 
nhằm ngày 31 tháng 1, 2014 
(mùng một Tết). Theo truyền 
thống Việt Nam, những ngày 
đầu năm mới là ngày của đoàn 
tụ gia đình cùng ăn uống no say 
thịnh soạn.

Nhưng thật đáng thương cho những người 
nghèo khó như trẻ mồ côi hay sinh viên 
nghèo xa nhà, Tết của họ vẫn là những ngày 
thiếu thốn không đủ no. 

Do đó VNHELP lập Quỹ Mừng Tết để quyên 
góp giúp các em có được những ngày Tết 
vui tươi như bao người khác. Kính mời quý 
vị hảo tâm đóng góp để giúp các em được 
hưởng trọn vẹn những ngày đầu xuân Giáp 
Ngọ.

To donate, send a check to VNHELP or give 
online at vnhelp.org/donate.

Thank you!

Để tài trợ, xin vui lòng gửi check tới văn 
phòng của VNHELP hoặc tài trợ trực tiếp tại 
đường link sau: vnhelp.org/donate
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