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Chương Trình Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
Tôn Nữ Diệu Liên
Toronto, ngày 25 tháng 7 năm 2019 – Ontario,
Canada
Kính thưa quý Bác cùng quý anh chị,
thưa quý ân nhân,
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (MTNCĐ) –
Canada, qua quỹ “tùy hỷ xử dụng” của quý
bác và các anh chị đã hỗ trợ thêm hai chương
trình mới, được hình thành vì đó là nhu cầu
thiết yếu của người dân nghèo nông thôn, cả
hai chương trình này do đạo hữu đạo Hoà
Hảo Tỉnh Bến Tre thực hiện.
Xe Cấp Cứu & Quan Tài – Mai táng

cần đi bệnh viện huyện thì anh không muốn
bỏ lỡ cơ hội giúp người, như vậy phụ lòng
người tặng xe Cấp Cứu. Cho mãi đến bây giờ,
đã trên nữa năm phục vụ bệnh nhân nghèo,
bất cứ giờ nào trong ngày và đêm xe Cấp
Cứu cũng sẳn sàng phục vụ.
Có nhiều đêm đi theo bệnh nhân đến
bệnh viện các anh vẫn còn ở lại đến sáng để
cùng gia đình làm thủ tục nhập viện. Chương
trình này xem qua đơn giản, nhưng thực hiện
việc này thì quả là 1 việc khó diễn tả bằng lời.
Xin được chia sẽ qua trang mạng:
Xe Cấp Cứu MTNCĐ
2- Quan Tài – Mai táng – MTNCD giúp 3
triệu cho 1 trường hợp, xin mời xem
trang mạng bên dưới:
Quan Tài và Mai Táng
3- Bệnh Nhân Điều Trị Tại Nhà
Quỹ này đã có mặt với chúng ta trên 15
năm qua, nhưng chỉ gửi báo cáo đến những
người trực tiếp đóng góp. Người kiểm toán
viên (Auditor) của sở thuế vụ Canada đã xúc
động khi xem hình ảnh và nghe trình bày về
chương trình này. Kiểm toán viên có hỏi
chúng tôi vì sao không thấy có đăng trên trang
web. Chúng tôi trả lời là vì có nhiều hình ảnh
đau thương quá, không tiện cho việc quản bá
rộng rãi. Hôm nay, chúng tôi xin chọn những
tấm hình đẹp, dễ nhìn, chia sẽ đến quý vị qua
trang mạng bên dưới:
Bệnh Nhân Điều Trị Tại Nhà

1- Xe Cấp Cứu - MTNCĐ giúp 3 triệu tiền
XĂNG MỖI THÁNG.
Trong chuyến đi từ thiện của MTNCĐ
2019, anh Út Cao có đăng ký đi theo. Nhưng
sau đó anh xin rút lui vì các anh vừa được
tặng chiếc xe Cấp Cứu sau bao nhiêu năm
kêu gọi giúp đỡ. Nhỡ ở quê có bệnh nghèo

Chúng tôi xin thay mặt đại gia đình
MTNCĐ trong và ngoài nước, chân thành tri
ân quý vị đã thương, quan tâm, đóng góp
dưới nhiều hình thức, để các quỹ của MTNCĐ
có thể liên tục chia sẽ đến các gia đình khốn
khó ở quê nhà đến nay được 19 năm tròn.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc
Thay mặt MTNCĐ – Canada.
Tôn Nữ Diệu Liên

