TRANG 88
ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn Tiếp Tục Công Tác Từ Thiện
****************

Hoàn Thành 3 Công Trình Cu ðng T Thin 
Xã Thnh Hi, Xã An ðin và Xã An Thnh
Huyn Thnh Phú, T"nh B$n Tre
Dương Bá Thế
Lưu Kim Loan
Ngày 04-02-2015, 3 công trình cầu
đường ở huyện Thạnh Phú, t ỉnh Bến Tre
đã được hoàn thành kịp thời trước Tết
Nguyên Đán Ất Mùi cho đồng bào nông
thôn kịp đón tết vui vẻ.

bào trước mùa mưa bão năm nay, có
được cây cầu mới ai cũng vui mừng.
Kinh phí phần vật tư xây cầu là 81
triệu đồng, do các nhà hảo tâm sau đây
đáp ứng nhanh chóng:

CẦU ĐOÀN KẾT:
Cầu nguyên là một cầu khỉ cũ vắt vẻo,
rất nguy hiểm bất tiện cho giao thông ở
xã Thạnh Hải. Thế mà xóm Voi Nước ở
bên này cầu gồm 50 hộ và xóm Cồn Lợi
ở phía biển bên kia cầu gồm hơn 30 hộ
và 40 em học sinh hàng ngày phải leo bộ
qua cầu khỉ này để sinh hoạt ruộng đồng
và đến trường học.
Cầu mới xây xong bằng bêtông cốt
thép dài 30m,00; rộng 2,m20 đáp ứng
nhu cầu kịp thời cho bà con địa phương
qua lại nhanh chóng, an toàn thoải mái
bằng xe hai bánh. Bà con xóm Cồn Lợi
còn mừng hơn nữa là vì các nhà ở phía
gần biển phải chịu gió biển rất mạnh, khi
có bão không biết chạy đâu cho kịp. Nay
nhờ có cầu rộng rãi vững chắc, khi có
bão bà co n sẽ chạy qua cầu tránh bão ở
phía xó m Vo i Nước. Ở đây địa phương
sắp cho xây một nhà trú bão cho đồng

-. Hội ACWP Hoa Kỳ: 20tr
-. Công Ty Phú Bảo Tours TP.HCM: 20tr
(Hai cơ quan nói trên do Cô Mai ở Bến
Tre đại diện).
-. Nhóm Thân Hữu Công Chánh Sài Gòn:
22 triệu đồng
(Gồm các TH: Bà Tạ Văn Hồng 3tr, Cô
Đặng Thị Hạnh 3tr, Cô Lê Thị Ân 3tr, Cô
Nguyễn Thị Hoa đại diện Y Bác sĩ Sài
Gòn 3tr, B/s Thiện 2,5tr, Bà Trần Ngọc
Xuất 2tr, Bà Trương Võ Tấn 1,5tr; Cô
Mai Thị Cư 1tr, Bà Đoàn Thị Loan 1tr,
và AHCC Đinh Văn Phùng 2tr)
-. Nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam Hoa
Kỳ (AHCC Bùi Đức Hợp): 900USD.
Phần thi công do nhân dân trong xã
thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của
nhóm AHCC Sài Gòn.
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1/ Cầu Đoàn Kết cũ.

4/ Cô Mai ở Bến Tre.
CẦU XẺO LỚN
Nguyên cũng là một cầu khỉ cũ ọp ẹp,
phục vụ tạm thời cho bà con ở Ấp Giang
Hà (45 hộ) và An Khương (37 hộ) thuộc
xã An Điền. Hàng ngày còn có gần 100
em học sinh leo khó nhọc qua cầu khỉ để
đi học.

2/ Kiểm thép cầu Đoàn Kết.

Khi cùng với nhóm Ái Hữu Cô ng
Chánh Sài Gòn đi khảo sát thực địa, nhân
dịp Ông Bà Nam Dung thuộc Hộ i Từ
thiện Hope Today về thăm Việt Nam vào
tháng 11/2014 đã thấy sự cần thiết phải
xây cầu bêtông, nên đã đồng ý tài trợ
ngay để làm cây cầu này.
Cầu xây mới bằng bêtông cốt thép dài
25m,00; rộng 2m,20; do nhân dân địa
phương đảm nhiệm t hực hiện với sự hỗ
trợ kỹ thuật của nhóm AHCC Sài Gòn.

3/ Khánh thành cầu Đoàn Kết.

Kinh phí vật tư xây cầu là 68tr,5 đồng
do Hội Từ thiện Hope Today Hoa Kỳ tài
trợ. Phần điều hành công trường 3 triệu
đồng do nhà hảo tâm Thân Hữu Cô ng
Chánh Sài Gòn Lê Kiều Diễm ủng hộ.
Trong dịp lễ khánh thành cầu, cô Út
Tuyến là người dân địa phương đã rơm
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Loan với lời thổ lộ niềm vui mừng: “Từ
lâu lắm tôi đã ước mơ có cây cầu đúc,
cho đến hô m nay tôi đã 70 tuổi, niềm ước
mơ ấy mới t hành sự thật, khi bước chân
qua cầu bêtông mới đẹp đẽ này”.
Niềm ước mơ ấy chắc sẽ còn rất nhiều
ở bà con nô ng thôn khác của miền quê
nghèo của Việt Nam, và đang chờ các
nhà hảo tâm để biến thành sự thật!
7/ Khánh thành cầu Xẻo Lớn.

5/ Cầu Xẻo Lớn cũ.

8/ Bảng tên cầu Xẻo Lớn.
ĐƯỜNG ĐAN BÊ TÔNG VÀO CẦU
KÊNH 16

6/ Lễ khởi công cầu Xẻo Lớn.

Trong dịp lễ khánh thành cầu Kênh 16
ở Ấp An Ngải B, xã An Thạnh vào ngày
11/11/2014 vừa qua, đông đảo đồng bào
địa phương đạo đạt nguyện vọ ng khẩn
thiết xin làm đường bêtông từ lộ 27 là
đường chính của huyện vào đến cầu
bêtông vừa xây dựng xong, Vì đoạn
đường hiện tại dài 1.000m là đường đất
nhỏ hẹp lầy lội, không phát huy hết hiệu
quả của cây cầu mới.
Vì thế không lâu sau đó, Nhóm Ái
Hữu Công Chánh Sài Gòn đã huy động
được số kinh phí cần thiết 94 triệu đồng
cho phần vật liệu đúc đan bêtông cho con
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1m,00; dày 0m,08; do nhóm bạn Lê Kiều
Diễm Thân Hữu Công Chánh Sài Gòn tài
trợ.
Mặc dù bận rộn trong mùa t hu hoạch
lúa, bà con nông dân rất phấn khởi đóng
góp ngày công để kịp hoàn thành đường
trước tết Ất Mùi trong niềm hân hoan cao
độ, vì giao thông nông thôn ở Ấp An
Ngải B nay đã được cải t hiện rất tốt đảm
bảo sự đi lại thuận lợi, an toàn cho đồng
bào, nhất là trong mùa mưa lũ.
Ông Năm Đức, đại diện bà con địa
phương, đã chân t ình cảm tạ các nhà tài
trợ trong và ngoài nước cùng với Nhóm
AHCC Sài Gòn đã giúp làm xong cầu, lại
tiếp tục nhanh chóng giúp làm xong con
đường dài dẫn đến cầu. Được biết ông
Năm mỗ i buổi trưa phải tranh t hủ đút
cơm cho mẹ ăn xong mới vác cuốc ra
đồng ở phía bên kia cầu, khi rảnh rỗi lại
cõng mẹ già (bà cụ nay đã 115 tuổi, cao
tuổi nhất Miền Nam) đi dạo chơi. Lúc đó
có người ngỏ ý muốn tặng cho bà cụ
chiếc xe lăn nhưng nhìn con đường đất
lầy lộ i, bà cụ đã từ chối: “Đường đâu mà
đi xe lăn!”. Nay thì sự việc đã khác rồi,
nếu có ai tặng xe lăn, chắc bà cụ sẽ nhận
ngay!

10,11,12 / Đường vào cầu Kênh 16 hoàn thành

9/ Lễ khởi công đường vào cầu Kênh 16.

