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People & Places of Vietnam
Đất Nước và Con Người Việt Nam 
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More pictures on page 7!

The VNHELP Team headed back to Vietnam this past spring. We want to share with you 
the stories of people we met and sights we saw...

 We traveled from north to south.....
      Chúng tôi đã đi từ Bắc đến Nam....

  We met a lot of wonderful people and      
  heard their amazing stories!
      ...đã gặp rất nhiều người và lắng nghe những câu    
       chuyện thú vị không ngờ của họ!

Mùa xuân vừa rồi, các thành viên VNHELP đã trở lại làm việc tại Việt Nam. 
Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những câu chuyện về con người và cảnh vật mà chúng tôi đã gặp...

There are more pictures on Page 7!



A Message from 
Our Director
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Dear Friends,

This past April, the VNHELP staff and I headed back to 
Vietnam, where we checked up on our ongoing projects, 
looked into new possible collaborations, and learned more 
about the overall poverty situation in Vietnam.  

Throughout the trip, we were inspired by scenes of 
hardworking Vietnamese doing their best to make their 
lives better and people coming together to help community 
members in need. But we also witnessed a growing 
inequality gap and relentless poverty. Even as there were 
people riding cars and buying electronics in the city, there 
were children peddling knick-knacks under Vietnam’s 
unforgiving sun, forgoing education to try to help their 
parents eke out a living. While we welcome signs of 
progress, we also came to see how the underserved 
people of Vietnam still need our help.

As a Vietnamese American who dreams of making her 
motherland a better place, I see so much that we can do. 
We can provide direct health relief, in addition to supporting 
local communities who show a desire for improvement 
through capacity-building. We can provide scholarships 
to promising students as investments into their future, as 
well as educate rural women about their legal rights and 
priveleges. We can keep kids free from hunger, out of the 
streets, and in the classrooms.

Although it may seem impossible, the dream of a better, 
more equitable Vietnam is within reach. Let’s put our hands 
together and take hold of that dream together. As always, 
I invite all who are interested to reach out to VNHELP to 
discuss how each of us can play a role in making it happen. 

Sincerely,

Thu Do
President & Executive Director

Kinh chào quý vị và các bạn,

Trong tháng tư vừa qua, tôi và người phụ tá phụ trách 
phát triển dự án đã cùng trở về Việt Nam để kiểm tra các 
dự án đang thực hiện và tìm hiểu các cơ hội hợp tác mới, 
Trong hai tuần lễ, chúng tôi đã quan sát thực trạng của 
cảnh nghèo nói chung tại Việt Nam.  

Chúng tôi đã thực sự cảm động khi thấy rất nhiều người 
đang cố gắng hết sức để cải thiện cuộc sống cho bản thân 
cũng như cho cộng đồng. Sự bất bình đẳng giữa giàu và 
nghèo ngày càng gia tăng: ở thành phố có nhiều người 
đi xe hơi và mua những thiết bị điện tử đắt tiền, cùng lúc 
đó nhiều trẻ em bán hàng rong trên đường phố dưới cái 
nắng gay gắt để kiếm vài ba xu. Chúng tôi vui mừng trước 
những dấu hiệu phát triển, nhưng cũng rất đau lòng khi 
nhận thấy vẫn còn quá nhiều người gặp khó khăn cần 
được giúp đỡ.

Là một người Mỹ gốc Việt với ước mơ góp phần giúp cho 
quê hương Việt Nam phát triển và tiến bộ hơn, chúng tôi 
nhìn thấy rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Bên cạnh 
việc trợ giúp các cộng đồng địa phương nâng cao khả 
năng và tự cải thiện, chúng ta có thể chữa bệnh cấp thời 
và trực tiếp cho từng cá nhân, cấp học bổng cho sinh viên 
nghèo có nhiều triển vọng để đầu tư trực tiếp cho tương lai 
của các em và gián tiếp cho sự phát triển của địa phương, 
nâng cao trình độ của phụ nữ nông thôn để họ hiểu biết 
những quyền lợi hợp tình hợp lý của họ, tạo điều kiện cho 
phụ nữ qua số tiền cho vay ban đầu để họ thể hiện được 
vai trò quan trọng trong gia đình và làng xã, giúp trẻ em 
đường phố có nơi ăn chốn ở cũng như có cơ hội được đến 
trường để tương lai các em sẽ không phải là những bước 
chân vô định dưới ánh mặt trời chói chang, v.v.

Nhiều người cho là thực hiện những việc trên dường như 
là “muối bỏ biển”, nhưng tôi tin rằng khi mọi người cùng 
chung sức chung lòng, ước mơ về một Việt Nam tốt đẹp 
và công bằng hơn sẽ có thể thực hiện được! Tôi mong các 
bạn cùng chung tay và song hành với VNHELP để biến ước 
mơ đó thành hiện thực. 

Trân trọng,

Đỗ Anh Thư
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

Right: Thu Do meets a microloan recipient who makes and sells sweets for a living in Vinh Phuc Province.

Bên phải: Đỗ Anh Thư thăm một phụ nữ đã vay vốn để làm và bán bánh oản ở Vĩnh Phúc.

“Although it may seem impossible, the 
dream of a better, more equitable Vietnam 

is within reach. Let’s put our hands together 
and take hold of that dream together.” 
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Kids Matter
During our Vietnam trip, some of our best 
memories were visits to children at the schools 
and orphanages we’ve worked with. We’re happy 
to report that three orphans from Dieu Giac 
Orphanage (in Saigon) and one from the Thien 
An Social Center (in Can Tho) were able to enter 
college thanks to the support of their sponsors 
this past year. Unfortunately, the sad reality is, 
if things in Vietnam continue as they are, only 
about half of these children will go on to complete 
high school, according to estimations from the 
World Bank. With limited education, their ability to 
succeed in life will be severely hindered. 

We have to do something about it. We have to 
level the playing field for all. That’s why VNHELP’s 
education programs work to build schools in 
remote areas with the hope that all children will be 
able to start and finish their education. Meanwhile, 
the orphanages we work with provide healthcare, 
a nourishing environment, and education to 
street children and orphans who have no where 
else to turn. But, to continue these programs, we’ll 
need your help. Can you pitch in? Will you help 
empower these children with hope and education? 
A small gift of $20 can buy school supplies for a 
semester, while $240 would support an orphan for 
a year. If it’s within your power, we hope that you 
can contribute. A little will go a long way.

Trong suốt chuyến đi Việt Nam của chúng tôi, những kỷ 
niệm đáng nhớ nhất thường gắn liền với trường học và cô 
nhi viện, nơi chúng tôi đã gặp những gương mặt luôn luôn 
rạng ngời, tuy đôi khi có vẻ ngái ngủ. Nụ cười trẻ em có 
thể làm ấm lòng những người cáu kỉnh nhất. Chúng tôi vui 
mừng khi được biết năm ngoái ba em mồ côi ở Diệu Giác 
(Sài Gòn) và một em ở Thiên Ân (Cần Thơ) đã được tài trợ 
vào đại học. Nhưng thực tế đáng buồn là theo số liệu của 
Ngân hàng Thế giới, nếu tình hình ở Việt Nam vẫn tiếp tục 
như cũ, thì một nửa số trẻ em này sẽ không có cơ hội học 
xong trung học, và vì thế khả năng thành công trong cuộc 
đời của các em sẽ rất hạn chế.

Chúng ta phải cải thiện tình huống này. Chúng ta phải tạo 
cơ hội bình đẳng cho các em này. Đó là lý do VNHELP có 
các chương trình liên quan đến giáo dục, như xây trường 
tại những vùng hẻo lánh với hy vọng rằng tất cả các em sẽ 
được đi học đến nơi đến chốn. Trong khi đó, chúng tôi phối 
hợp với các cô nhi viện để chăm sóc sức khoẻ, nâng cao 
dinh dưỡng, và giáo dục cho trẻ mồ côi và trẻ em không 
nhà. Để tiếp tục các chương trình này, chúng tôi cần sự trợ 
giúp của quý vị. Quý vị có thể cùng chung sức với VNHELP 
để mang lại cho các em niềm hy vọng và cơ hội đến trường. 
Số tiền 20 đô la có thể sắm đủ học cụ dùng trong nửa năm, 
240 đô la có thể chu cấp trong một năm cho một em cô nhi. 
Một món quà nhỏ có thể giúp các em đi được quãng đường 
dài trong đời.

Want to become a sponsor? Find out more at www.vnhelp.org/children
Is education your passion? See what we we’re working at www.vnhelp.org/education
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Hello from Vietnam!

We started our journey in the north, visiting a 
number of microfinance recipients in Vinh Phuc 
before heading to Nam Dinh to discuss a new health 
initiative and distribute wheelchairs. Next we 
ventured to the the country’s central region of Hue 
to see how 4 of the schools we previously built are 
doing and observed a vocational center for disabled 
indviduals. In Da Lat, we witnessed the growth of an 
exciting social venture in nonprofit restaurants. 
Finally, we headed down to the Saigon and Kien 
Giang area for a friendly chat with Nguyen Truong 
To Scholarship recipients and vocational training 
graduates, and then investigated various social and 
health projects before boarding our plane back to 
the U.S. 

Pssst...there are more stories from our trip at our 
blog. Check out www.vnhelp.org/blog!

TRIP RECAP
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ miền Bắc, đến 
thăm những phụ nữ vay vốn làm ăn ở tỉnh Vĩnh Phúc, 
bàn thảo về một chương trình y tế mới và cấp phát xe 
lăn tại Nam Định. Sau đó chúng tôi vào miền Trung, 
đến Huế để thăm 4 trường học mà VNHELP đã giúp 
xây dựng và một trung tâm dạy nghề cho người khuyết 
tật. Tại Đà Lạt, chúng tôi được chứng kiến sự phát triển 
đầy khích lệ của một quán cơm xã hội, phi lợi nhuận. 
Sau cùng, chúng tôi tới Sài Gòn và Kiên Giang để 
chuyện trò thân mật với các sinh viên nhận học bổng 
Nguyễn Trường Tộ cùng các thanh niên vừa tốt nghiệp 
khóa sửa xe gắn máy, và quan sát nhiều dự án y tế và 
xã hội khác trước khi trở về Mỹ.
Còn nhiều câu chuyện trong chuyến đi của chúng 
tôi đăng trên trang mạng www.vnhelp.org/blog!

TRIP RECAP

A Special Thank You to Our Power of Giving Guests
VNHELP would like to extend a special thank you to all friends and guests who attended our Power of 
Giving benefit dinner on June 8th, 2013. In particular, we honor Ms. Mai Dolch, Ms. Van-Hanh Nguyen, 
Ms. Simone Nguyen, and the Hitz Foundation for their continuous support of our humanitarian 
projects in Vietnam.



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   $5,000 Medical Mission*
 $200 Microfinance   $25,000 School Building*
 $250 College Scholarship  $_______ Disaster Relief
 $200 Clean Water   $_______ General 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: ______________

New Cataract 
Surgery Missions!
We’re excited to report on three cataract 
surgery missions that were completed 
in quarter 2! The first two missions took 
place in Hanoi at the Vietnam-Japan Eye 
Hospital for 197 patients from Nam Đinh 
and 177 patients from Thái Bình.  They 
received food, transporation, medical care, 
free cataract surgeries, and post-op care. 
These missions were made possible by the 
generosity of Mr. Bui Duc Hop and Son 
Nam Group (San Jose, CA) and Mr. Bui 
Van Vien (Hanoi, Vietnam). 

Thanks to the support of Mr. Thomas 
Nguyen (Orange County, CA), the third, 
ongoing surgical mission is currently 
taking place at the Thu Duc Hospital for 
patients from Phan Thiet, Binh Thuan. Our 
plan is to provide free surgery to another 
200 patients by the mission’s end. As 
of this printing, 163 patients have been 
served and regained their vision. 

The patients were very diverse, including 
both males and females. So far, the 
eldest patient was born in 1934, and 
the youngest patient was born in 1993. 
That’s a 59 year age gap, which just goes 
to show how cataracts are a pervasive 
problem that can affect a range of people 
in Vietnam. 

Trong quý II vừa qua VNHELP thực hiện ba chương trình phẫu thuật thủy tinh thể cho 
bệnh nhân ở Nam Định, Thái Bình và Bình Thuận. Tất cả bệnh nhân đều được cung 
cấp miễn phí mọi dịch vụ cần thiết, bao gồm chuyên chở đến bệnh viện và về nhà, 
bữa ăn trong ngày, khám và phẫu thuật, thuốc điều trị và kính đeo mắt.

Tại Hà Nội, được tài trợ của ông Bùi Đức Hợp và nhóm thiện nguyện Sơn Nam (San 
Jose, CA), ông Bùi Văn Viện (Hà Nội) và sự cộng tác của Bệnh viện Mắt Việt-Nhật, 
các ca phẫu thuật cho 197 bệnh nhân từ Nam Định và 177 bệnh nhân từ Thái Bình đã 
hoàn tất. Trong chương trình tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ông Thomas Nguyễn 
(Orange County, CA) tài trợ cho 200 bệnh nhân, và hiện nay đã mổ thủy tinh thể  cho 
163 người tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
  
Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể rất đa dạng về giới tính và tuổi tác. Cho đến nay, người 
già nhất trong chương trình sinh năm 1934, và người trẻ nhất sinh năm 1993. Sự 
chênh lệch về độ tuổi cho thấy bệnh này là một vấn nạn lớn có thể ảnh hưởng đến 
mọi giới ở Việt Nam.
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“The Nguyen Truong To scholarship 
has contributed significantly to 
my education...I hope this program 
can continue to expand and 
create more opportunities for 
students like me. I send my thanks 
to all the donors who’ve made 
this scholarship possible, and I 
pledge to do my best to realize my 
dreams.”     
  - Nguyen Thi My Linh

Meet Nguyen Thi My Linh, a second year student at 
the University of Agriculture and Forestry in Saigon 
majoring in Information Technology. My Linh also 
happens to be a 4-year recipient of the Nguyen Truong 
To Scholarship. 

My Linh was chosen among hundreds of applicants for 
her amazing fortitude and optimistic attitude. She grew 
up in a coastal town, where her father supported the 
family doing various seafaring jobs. But the nature of his 
work was unstable, so her family’s economic situation 
was never very secure. Meanwhile, her mother’s health 
was poor, and there are still two younger siblings (one 
now in 10th grade and one now in 2nd grade), to take 
care of. In a chat with VNHELP, My Linh admitted, 
“When I received my scholarship, I tried to give that 
money to my mother so she could use it to take care of 
our family. But my mother sent the money back to me 
telling me to use it for my tuition and living expenses.” 

Being the smart girl that she is, My Linh realized that 
the best path towards ensuring a brighter future was 
through education. She worked hard in high school and 
made her way to university in the city. She dreams of 
becoming a university lecturer in IT in the future, 
improving her life and defying gender stereotypes as 
a woman in technology at the same time. 

With this kind of determination and kindness, it’s hard 
not to root for a girl like My Linh.

Bright Future
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“Học bổng Nguyễn Trường Tộ giúp ích rất nhiều cho việc học của em...Em mong là học bổng càng 
ngày càng phát huy, tạo điều kiện được cho những sinh viên như em. Em cũng xin gởi lời cảm ơn 
đến các nhà tài trợ, những người đã tạo cơ hội cho em được nhận học bổng này. Em xin hứa sẽ cố 
gắng học cho tốt để thực hiện được ước mơ của mình.”
           -Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Mỹ Linh là sinh viên năm thứ 2 Khoa Công 
nghệ Thông tin tại đại học Nông Lâm ở Saigon. Cô cũng là 
người nhận học bổng bốn năm của chương trình học bổng 
Nguyễn Trường Tộ.

Mỹ Linh được chọn nhận học bổng bốn năm trong số hàng 
trăm sinh viên gửi hồ sơ tới VNHELP vì những cố gắng đáng 
khen và tinh thần lạc quan của cô. Cô sinh ra tại vùng ven 
biển, cha cô ngày ngày đánh bắt cá để nuôi cả gia đình. Tuy 
nhiên công việc của ông bấp bênh, vì thế kinh tế gia đình 
không ổn định. Trong khi đó, mẹ cô mất sức khoẻ, và Mỹ 
Linh còn hai em nhỏ, một em học lớp 10 và một em học lớp 
2. Cô thật thà kể cho chúng tôi: “Khi nhận được học bổng, 
em gởi  cho mẹ để mẹ lo cho gia đình. Nhưng mẹ không 
lấy. Mẹ gởi lại cho em để em đóng học phí với lo tiền hàng 
ngày.”

Với sự thông minh và nỗ lực của mình, Mỹ Linh biết rằng 
học vấn là con đường tốt nhất để có một tương lai tươi sáng 
hơn. Cô học hết sức chăm khi ở trung học rồi thi đậu vào 
đại học. Cô ước mong trong tương lai sẽ là giảng viên môn 
công nghệ thông tin, nâng cao cuộc sống của mình, và là 
người phụ nữ vượt qua được hàng rào giới tính trong ngành 
kỹ thuật vẫn được coi là đặc thù của nam giới tại Việt Nam 
hiện nay.

Nhìn tấm lòng nhân hậu và tinh thần quyết tâm của cô gái 
này, khó ai có thể từ chối giúp một người như Mỹ Linh, 

Cô gái với nhiều quyết tâm



On June 8, the VNHELP Board of Directors held a special gathering to acknowledge the contribution of a few individuals 
who have consistently supported our Vietnam programs in the last five years: Mai Dolch, Van-Hanh Nguyen, Golden 
Pacific Investments LLC, Hop Duc Bui, and the Hitz Foundation. We especially paid tribute to Ms. Mai Dolch for her 
contributions to our causes since 2007.  Her generosity has changed many thousands of lives in Vietnam.  Nine schools 
were built for 1,400 students; three health clinics were funded to serve 50,000 patients annually; safe drinking water 
systems were installed for 37 schools with 10,000 students; and cataract surgeries were performed on 1,000 low-income 
patients to name a few projects that were made possible by Ms. Dolch.  Mai Dolch shared her thoughts on her philanthropy 
and what keeps her giving. Her speech is excerpted below.  We hope her message will inspire you as well.

I am humbled to be recognized for the work we have done together in Vietnam through VNHELP. It 
has helped to fulfill a dream I’ve had since I was very young. 

When my husband, Volker Dolch, was alive, he told me running the business was his department 
but charity work was mine.  I took it seriously.  Volker adapted to our Vietnamese culture  well. He 
encouraged me to reach out and help others, especially the people in my country.  But back then 
we were very busy working to grow our company and I did not have time to do charity work.

Through those years of hard work, our efforts paid off.  We were able to retire in the year 2000 
and  began to fulfill our dream of sailing around the world on our boat.  Sadly, soon after we 
arrived in Mexico he came down with an illness and we were forced to return home for his medical 
treatments.  He struggled for almost two years and died in August 2003.

To honor him, I kept on living our dream but needed a new focus.  I started to look for a good 
charitable organization to work with and found VNHELP.  As many of you already know, VNHELP is a 
group of volunteers who share a common goal making better life for poor people in Vietnam.

I am grateful for the opportunity to work with Thu Do and VNHELP.  I’d also like to acknowledge the 
endless effort of the VNHELP Board of Directors for driving the organization to continue growing. 
You all deserve to be recognized for your monetary and voluntary contributions to VNHELP.  Our 
work in Vietnam can not be done as a collective of individuals.  But together, as a community, we 
can achieve our goals.

During my last trip to Vietnam, I experienced the generosity from people who had so little, yet 
shared what they had with me.  They taught me a lesson about giving that I will not soon forget.  I 
hold that experience dear in my heart, and it fuels me with the passion to give back.

There is much work to be done in the years ahead for education, safe water, medical accessibility, 
disease control and many other projects that support the disadvantaged communities.  We all want 
to achieve these lofty goals, but they can only become reality with your help.  I am committed and I 
ask you to be the same. Please be generous tonight.  Give as much as you can.  Every dollar counts.  
Thank you very much.

Why I 
Give
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Vào ngày 08/06/2013, VNHELP đã tổ chức một buổi dạ tiệc để thể ghi ơn các nhà tài trợ dài hạn của VNHELP. Hội 
đồng quản trị VNHELP đã ghi nhận sự đóng góp tài chính lâu dài với tầm cỡ lớn của các ân nhân Mai Dolch, Vân-Hạnh 
Nguyễn, Golden Pacific Investments LLC, Bùi Đức Hợp, the Hitz Foundation. Ngoài ra, chúng tôi cũng trân trọng 
ghi nhận sự hỗ trợ của  Simone Nguyễn, người đã giúp VNHELP thành công trong nhiều đơn xin tài trơ (grant applica-
tions). Riêng bà Mai Dolch đã tài trợ xây cất 9 trường học cho 1,400 học sinh, 3  trạm xá được tu bổ và xây dựng phục 
vụ khoảng 50,000 bệnh nhân mỗi năm, hệ thống nước lọc tại 37 trường học cho khoảng 10,000 học sinh, chương trình 
phẫu thuật thay thủy tinh thể mang ánh sáng đến cho trên 1,000 bệnh nhân, v.v. Đây chỉ là những số liệu trong tổng số 
rất nhiều dự án mà bà Mai Dolch đã cùng VNHELP thực hiện trong 5 năm vừa qua. Bà Mai đã chia sẻ những suy nghĩ  của 
mình trong bài phát biểu sau đây.

Tôi rất vui khi VNHELP ghi nhận những thành quả mà tôi và VNHELP cùng đạt được trong các công tác từ thiện 
tại Việt Nam. Qua những công việc này, ước mơ của tôi từ khi còn bé đã trở thành hiện thực. 

Lúc còn sinh thời, chồng tôi là Voker Dolch nói với tôi rằng việc quản lý kinh doanh là việc của ông ấy, nhưng việc 
làm từ thiện là phần việc của tôi. Volker đã thích nghi rất tốt với nền văn hóa Việt Nam. Ông đã khuyến khích tôi 
hướng tới cộng đồng và giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người dân ở đất nước tôi. Tuy nhiên vào thời điểm 
đó chúng tôi đã quá bận rộn với việc xây dựng công ty và tôi đã không có thời gian cho các hoạt động từ thiện.

Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, công lao của chúng tôi đã được đền đáp và chúng tôi đã nghỉ hưu sớm vào năm 
2000. Chúng tôi bắt đầu thực hiện ước mơ đi du lịch khắp thế giới bằng thuyền. Nhưng thật đau buồn khi chúng 
tôi tới Mexic thì  chồng tôi đã bị bệnh và chúng tôi phải quay trở về Mỹ để điều trị. Ông đã trống chọi với cơn bệnh 
trong gần 2 năm và qua đời vào tháng 08/2003. 

Để tưởng nhớ Volker, tôi tiếp tục thực hiện ước mơ của cả hai về việc làm từ thiên. Tôi cần tìm một tổ chức đứng 
đắn để hợp tác và đã tìm thấy VNHELP.  Như rất nhiều người đã biết, VNHELP gồm những người tình nguyện làm 
việc vì một mục đích chung là giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam. Tôi trân trọng có cơ hội làm việc cùng Đỗ Anh 
Thư và VNHELP. Tôi cũng xin ghi nhận nỗ lực của ban điều hành VNHELP trong việc phát triển tổ chức ngày càng 
lớn mạnh. Tất cả các bạn đều xứng đáng được vinh danh vì những đóng góp cho tổ chức về mặt tài chính cũng 
như công sức. 

Công việc của chúng ta tại Việt Nam sẽ không thể thực hiện được với một vài cá nhân lẻ tẻ. Nhưng khi tất cả cùng 
hợp sức với nhau thành một cộng đồng thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. 

Trong chuyến đi Việt Nam, tôi đã vô cùng xúc động trước lòng hảo tâm của những người mà tôi may mắn được 
gặp. Họ chẳng có gì, vậy mà họ đã sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì họ có với tôi. Họ đã dạy cho tôi bài học quý 
giá về sự sẻ chia mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi tồn tại trong tôi, chúng là động lực 
để niềm đam mê làm thiện nguyên trong tôi được vun đắp. 

Tại Viêt Nam có rất nhiều việc cần làm trong các lĩnh vực giáo dục, nước sạch, sức khỏe cộng đồng, v.v. Tôi quyết 
tâm thực hiện các mục tiêu này và mong các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi.  Xin các bạn hãy đóng góp để 
giúp đỡ cộng đồng, mỗi một đồng đóng góp của các bạn sẽ mang đến hiệu quả đáng kể. Xin trân trọng cảm ơn. 
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Photos from 
the latest 
project made 
possible 
by Ms. Mai 
Dolch, the 
Lien Minh 
clinic.
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Save the Date!

October 5, 2013 in Santa Clara ft. My Linh, Tran Thu Ha & Quang Tuan
October 12, 2013 in Fountain Valley ft. Bang Kieu, Tran Thu Ha
          Quang Tuan & Teresa Mai

Mùa Thu Cho Em 19

For more info, contact VNHELP:
         (408) 586-8100 & (714) 642-8866
         concert@vnhelp.org


