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AHCC Sàigòn tiếp tục công tác từ thiện.

XÂY DỰNG CẦU BÊ-TÔNG
ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
DƯƠNG BÁ THẾ.
Nhóm AHCC Saigon kết hợp với các
thân hữu công chánh tiếp tục công tác từ thiện
làm cầu ñường ở Miền Tây, kỳ này làm cầu ở
Bến Tre.
Do nhân duyên, thân hữu công chánh
Bà Huỳnh Ánh, phu nhân của cố ái hữu Tạ Văn
Hồng, quê ở Bến Tre ñã cho biết ở xã Hòa
Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ñang có
nhu cầu xin tài trợ làm cầu và AH Lê Chí
Thăng ñã ñề nghị tôi, AH Dương Bá Thế, ñi
quan sát thực tế.
Ngày 14 – 09 – 2013. Tôi ñến liên hệ
với xã Hòa Nghĩa và ñược hướng dẫn ñến ñịa
ñiểm cầu Bảy ðẹt ñang bị hư trầm trọng, có
nguy cơ sập trong thời gian tới. Cầu này ñã
ñược thực hiện năm 1980 do nhân dân tự ñóng
góp xây dựng thay cầu khỉ cũ lúc ñó. Nhưng vì
kinh phí quá eo hẹp và vật liệu xây dựng (như
sắt, xi-măng) lúc bấy giờ ñều khó mua, nên bà
con ñã làm trụ ñà không ñúng theo tiêu chuẩn,
bên trên lại lót từng tấm ñan rời gập ghềnh,
không có lan can. ðến nay ñan ñã bị bể nhiều,
ñà trụ bị hư, sắt bị rĩ sét. Vì vậy trong thời gian
gần ñây có 3 học sinh và 1 người lớn ñi xe ñạp
qua cầu ñã bị té ngã xuống kênh. Tuy nhiên do
ñiều kiện ngân sách ñịa phương hạn hẹp và ñời
sống Kinh Tế của nhân dân khu vực này còn
nghèo nên chưa có khả năng xây dựng lại cầu.
Sau khi ñược tôi hướng dẫn, UBND Xã
Hòa Nghĩa ñã lập hồ sơ bản vẽ thiết kế và dự
toán ñể tái thiết cầu bằng bê-tông cốt thép dài
12m00, rộng 2m30 với kinh phí chung là
48.600.000vnñ. Trong ñó xã xin tài trợ phần
kinh phí mua vật liệu là 36.000.000vnñ, phần

nhân công sẽ do xã huy ñộng nhân dân ñóng
góp.
Khi nhận ñược hồ sơ cầu, AH Lê Chí
Thăng ñã vận ñộng Nhóm AHCC Saigon và
thân hữu tài trợ ñủ 36.000.000vnñ và ủy nhiệm
tôi ñứng ra hỗ trợ kỹ thuật xây dựng công trình
này.
Công trình ñã ñược khởi công vào ngày
21 – 11 – 2013, ñến nay ñã hoàn thành tốt ñẹp
và ñược khánh thành vào ngày 16 – 01 – 2014,
với sự vui mừng của bà con nhân dân ñịa
phương ñến tham dự, nhất là trong dịp chỉ còn
mầy ngày nữa là ñến Tết nguyên ñán Giáp
Ngọ. Ngoài ra, ñể cỗ vũ tham gia công tác từ
thiện, Nhóm AHCC ñã ñến dự lễ Khánh Thành
cầu gồm các AH: Thăng, Thế, Liêm, ðào,
Loan, Ba, Sáu và Khá vừa ở Canada về.
Tham dự còn có một số nhà hảo tâm ñã
tài trợ cho công trình này. Họ bày tỏ niềm phấn
khởi khi tận mắt chứng kiến công trình ñược
thực hiện nhanh và tốt ñẹp không ngờ.
Cầu mới ñã thực sự ñáp ứng ñược nhu
cầu ñi lại an toàn của bà con nhân dân khu vực
này nhất là con em học sinh và nông dân vận
chuyển hàng hóa nông sản rất thuận lợi.
Mọi người tham dự ñều bày tỏ nhiệt
tình cảm tạ các nhà tài trợ cho công trình này,
ñặc biệt kỳ này là các nhà tài trợ ở trong nước,
lần ñầu tiên cùng góp sức với các nhà hảo tâm
ở nước ngoài cho các công tác từ thiện giúp ñỡ
bà con nghèo ở nông thôn.
Sau ñây là danh sách các nhà tài trợ cho
công trình cầu bê-tông Bảy ðẹt ở ấp ðai An, xã
Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre:
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Quình, Hồ Hữu Nghĩa, Nguyễn Hứa Kiểu,
ðinh Văn Phùng, Nguyễn Vĩnh Long.
Các thân hữu Công Chánh: bà Trương
Võ Tấn, bà Hồ Văn Trượng, bà Khan, bà Chín,
cô Thúy, bà Tạ Văn Hồng, ông Nguyễn Văn
Minh, cô ðặng Thị Hạnh, cô Lê Thị Ân, bà
Trần Ngọc Xuất, bà Mai Viết Giang, cô Mai
Thị Cư, Ô.bà B/S Nguyễn Chí Thiện, cô Hồng
Nhung.

Cầu Bê tông hoàn thành.

Bảng tên cầu.

Khởi công cầu Bê tông Bảy ðẹt ở Bến Tre, từ trái:
AH Liêm, Thăng, Thế, ñại diện nhân dân và chính
quyền ñịa phương và AH Loan.

Lễ khánh thành cầu.

Kiểm tra cốt thép cầu.

