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Vừa làm xong các cầu bêtông thay thế
cầu khỉ ở Miền Tây vào cuối năm 2012: các
cầu Bưng Sen 1 và Bưng Sen 2, và 1.000m mặt
ñường ñan bêtông cho các ñường ñất nông
thôn, thì ñầu năm 2013 lại ñược các hội từ thiện
và mạnh thường quân ở nước ngoài tiếp tục gửi
tiền về giúp ñỡ ñồng bào quê nhà xây dựng cầu
ñường và giếng nước.
Các công trình này ñã ñược Nhóm AHCC
Saigon phối hợp tổ chức với Trung Tâm bảo
trợ chùa Long Hòa và Chính quyền ñịa phương
xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ñể
thi công hoàn thành tốt ñẹp: giá rẽ mà chất
lượng tốt và ñã ñược khánh thành trọng thể vào
ngày 05-07-2013, cho 3 công trình thiện
nguyện sau ñây:
1/Cầu Bưng Sen 3.

mắt chứng kiến cảnh khổ cực thiếu thốn của
ñồng bào ở các ấp Xóm Chòi và Xoài Thum,
nhất là trong lãnh vực giao thông khó khăn, nên
chị Dzung ñã ñồng ý can thiệp Hope Today tài
trợ làm cầu Bưng Sen 3 thay thế cầu khỉ cũ
hiện hữu. Tại cầu khỉ này ñến nay ñã có 3 gia
ñình bị mất người thân khi ñi qua cầu bị trượt
chân té rớt xuống kênh. Trên dòng kênh rộng,
một chiếc cầu khỉ lắt lẻo gập ghềnh bắt qua,
AH Duy Oanh khi ñi quan sát hiện trường có
bước thử lên cầu, nhưng thật tình cảm thấy thót
tim và quay ngay trở lại bờ, trong lòng cảm
thấy thật tội nghiệp cho người dân ở ñây phải
sử dụng cầu khỉ này hằng ngày trong cuộc mưu
sinh.
2/Mặt ñường ñan bêtông ximăng.
Công trình này gồm 3 ñoạn mặt ñan rộng
0 80, dày 0.m 08, dài tổng cộng 1.995m, ở Xoài
Thum và Xóm Chòi:
- ðoạn 1 dài 840m, cặp theo kênh Xóm
Chòi, ñi qua 60 hộ dân.
- ðoạn 2 dài 735m, chạy từ cầu Bưng Sen
1 ñến hương lộ Xoài Thum, qua 85 hộ dân.
- ðoạn 3 dài 420m, chạy từ ấp 1 ñến ấp 3,
ñi qua 45 hộ dân.
Kinh phí theo dự toán là 124.000.000ñ.
AH Bùi ðức Hợp ở Mỹ ñã can thiệp tài trợ
100.000.000ñ. Phần còn lại do ñịa phương ñóng
góp ñể hoàn thành công trình.
ðường cũ là ñường ñất, khi nắng thì gồ
ghề, mưa xuống là lầy lội, việc ñi lại rất khó
khăn, nên các em học sinh phải thường xuyên
nghỉ học.
m

Cầu này bằng bêtông cốt thép, dài 30m,
rộng 1m60, ở ấp Xóm Chòi, huyện Trà Cú, tỉnh
Trà Vinh. Kinh phí thực hiện 84.700.000ñ do
Hội Thiện Nguyện Hope Today ở Mỹ tài trợ.
Sở dĩ Nhóm AHCC Saigon ñược Hội
Thiện Nguyện Hope Today ưu ái ủng hộ là
cũng do nhân duyên từ những chương trình mổ
mắt từ thiện mà một số AHCC (AH Kim Loan,
Duy Oanh) tham gia tại Bệnh Viện Trưng
Vương do Hội Thiện Nguyện Hope Today và
Nhóm Thiện Nguyên Sơn Nam tài trợ. Trong
Hội Thiện Nguyện này có anh Nam và chị
Dzung biết ñược các công trình từ thiện của
Nhóm AHCC, nên sẵn sàng hỗ trợ. Chị Dzung
cùng AH Kim Loan ñã lặn lội xuống tận nơi tận

Làm lại mặt ñường bằng bêtông là ñiều
ước mơ hằng ngày của họ.
3/Chương trình giếng nước.
Trong chương trình 100 giếng nước sạch
cho ñồng bào nghèo nông thôn ở Trà Cú, buổi
chiều cùng ngày ñã khánh thành ñợt I gồm 5
giếng khoan máy sâu 100m, mỗi giếng trị giá
3.300.000ñ:
- 3 giếng khoan do Hội Thiện Nguyện
Hope Today tài trợ.
- 1 giếng do Việt Kiều Bùi Quang Thanh
tài trợ.
- 1 giếng do bà Lê Kiều Trang (Ái nữ của
AH Thăng) tài trợ.
Buổi lễ khánh thành ñược tổ chức long
trọng ngay tại cầu Bưng Sen 3.
Trong buổi lễ, nhân có ñông ñảo học sinh
và phụ huynh tham dự, Nhóm AHCC Saigon
ñã trao tặng 50 xuất học bổng cho các em học
sinh nghèo hiếu học, mỗi xuất gồm 10 cuốn tập
kèm theo bao thư 300.000ñ, nhằm ñộng viên
khuyến khích các em học sinh học tập tốt. Số
học bổng này do một nhà hảo tâm ở Thành Phố
ủng hộ. (bà Lê Kiều Diễm, ái nữ của AH
Thăng).
Kết thúc buổi lễ, AH Thăng ñại diện
Nhóm AHCC Saigon ñã bày tỏ lòng chân thành
cảm ơn ñến Thương Tọa Trụ Trì Chùa Long
Hòa cùng người dân ñã tích cực tham gia hoàn
thành tốt ñẹp các công trình từ thiện nói trên,
tạo ñiều kiện cho nhân dân ñịa phương có cuộc
sống tốt ñẹp hơn. AH Thăng còn ngỏ lời cảm
ơn các ñơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm ở nước
ngoài ñã quan tâm ủng hộ Nhóm AHCC
Saigon, trong việc gửi tiền về giúp xây dựng
các công trình cầu ñường, giếng nước như nêu
trên. ðó là AHCC Bùi ðức Hợp, Chị Dzung và
Hội Thiện Nguyện Hope Today ở Mỹ.

Sau cùng, mọi người tham dự ñã ñồng
loạt vỗ tay vui mừng cắt băng khánh thành các
công trình cầu ñường và giếng nước, trong ñiệu
nhạc rộn rã, tiếng trống, tiếng kèn cùng ñiệu
múa ñặc trưng của các vũ công Khemer.
Suốt thời gian thi công, từ khi khởi công
cho ñến khi hoàn thành, mỗi lần các AHCC
xuống tham gia công tác, dân chúng ở hai bên
ñường tỏa ra vui mừng ñón tiếp nồng nhiệt, tỏ
lòng cảm ơn Nhóm AHCC Saigon ñã không
ngại khó nhọc từ Thành Phố xuống nơi xa xôi
hẻo lánh này ñể giúp ñỡ người dân ñịa phương
có thêm phương tiện ñi lại an toàn nhất là trong
mùa mưa bão, và nhờ chuyển lời thắm thiết
cảm tạ các nhà tài trợ ở nước ngoài ñã ưu ái
quan tâm ñến họ.
Phấn khởi với các công trình từ thiện ñã
thực hiện vừa qua, nhân dân trong xã cùng ñạo
ñạt nguyện vọng ñược các nhà hảo tâm trong
và ngoài nước tiếp tục giúp ñỡ tài trợ cho các
công trình cấp thiết sau ñây cho ñồng bào
nghèo ở nông thôn:
Tại Trà Vinh.
A.Cầu.
1/Cầu Bưng Sen 4 ở ấp Xóm Chòi 20m00
x 1m60, kinh phí ước tính 60.000.000ñ.
2/Cầu I ở ấp Xóm Ô, 16m00 x 1m60, kinh
phí 48.000.000ñ.
3/Cầu II ở ấp Xóm Ô, 16m00 x 1m60, kinh
phí 48.000.000ñ.
B.ðường.
1/ðường 1 thuộc ấp Xa Xị, 400m x 0 m80,
kinh phí ước tính 26.000.000ñ.
2/ðường 2 tư dốc cầu Trà Cú ñến ñê bao
xã, 300m x 0m80, kinh phí 20.000.000ñ.
3/ðường 3 thuộc ấp Cầu Hanh: 1.200m x
0m80, kinh phí 78.000.000ñ.
4/ðường 4 thuộc ấp Giồng Tranh: 1.400m
x 0m80, kinh phí 91.000.000ñ.

Tại Long An.
5/ðường vào Chùa Quan Âm: nối dài mặt
ñường ñan cũ, 150m x 0m80, kinh phí
15.000.000ñ.
C.Giếng.
Chương trình 100 giếng nước khoan máy
tại huyện Trà Cú, kinh phí mỗi giếng là
3.300.000ñ.
Nhóm AHCC Saigon rất mong nhận ñược
sự giúp ñỡ của các nhà hão tâm trong và ngoài
nước, chia sẽ phần nào sự khó khăn thiếu thốn
hiện nay của ñồng bào quê hương.
Cầu Bưng Sen 3.

Mọi việc xin liên hệ:
AHCC Nguyễn Thanh Liêm
SðT: 0908.451599
Email: thliemvn@yahoo.com

AH Thăng phát học bổng cho các em học sinh.
Khởi công ñường ñan bê tông

Cầu khỉ ñược thay bằng cầu bê tông
Khánh thành cầu Bưng Sen 3

CUC ðI LÀM CHNG!
CHNG!
Giai ñoạn 1: năm 20 - 30 tuổi:
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà ...
Giai ñoạn 2: năm 30 - 40 tuổi:
Chồng em ñã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà....
ðội múa Khmer qua cầu

Giai ñoạn 3: năm 40 - 50 tuổi:
Chồng em chỉ thích ăn quà,
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Mà chồng giờ ñã bỏ cơm ăn quà...
Giai ñoạn 4: năm 50- 60 tuổi:
Chồng em hết thích ăn quà,
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà hết dẻo hết thơm,
Chồng em giờ ñã bỏ cơm lẫn quà...

Khánh thành ñường ñan bê tông.

Giai ñoạn 5: năm 60 - 70 tuổi:
Chồng em bỏ cả cơm, quà;
Chỉ ăn ñược phở, cháo gà mà thôi.
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi;
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền...
Giai ñoạn 6: năm 70 - 80 tuổi:
Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng ñược, có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông
trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
Giai ñoạn 7: năm 80 - 90 tuổi:
Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem ñất trời

Giếng nước.

Giai ñoạn 8: năm 90 - 100 tuổi:
Chồng em ñà chán sống rồi,
Muốn ñi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.

BPT: Thơ vui lấy từ Internet

