
 
 
Messengers of Love extends an invitation to all to join us for a special Mother's day 
weekend. Take your mother and family out to Kim Son Bellaire to enjoy hundreds of 
orchids in various species and many exotic bonsais on exhibit.  For all orchid, bonsai 
enthusiasts and flowers lovers, this is an event you do not want to miss.  At MoL's 
mother's day event, you can buy an orchid or bonsai for mom, and buy one for yourself 
to add to your collections. 
Featuring: 
- Free roses for first 100 moms 
- Ikebana, Bonsai, orchid and tropical plant shows 
- Over 400 orchids from 20 various species, 500 roses, 100 bonsai, many spring 
bouquets & tropical plants for sale 
- Mother's Day brunch - 11:30 Sunday 
- Portrait picture ... and many more ... 
Place: Kim Sơn Bellaire, 10603 Bellaire Blvd, Houston, TX 
Date: Saturday & Sunday - May 12, 13 
Time: 9:00 am - 9:00 pm 
** All profits, sponsorships, donations will go to MoL's "Scholarship for a Poor Student" 
program.  We welcome all donations and sponsorships. 
Free admission for the exhibits and flower show. 
For brunch, reservation is required.  Call 832-647-7233 or 
email:  messengersoflove@gmail.com 
Suggested brunch ticket prices: 
$25 Adult - $35 Sponsor - $50 VIP 
$15 Children under 11 
$10 Children under 6 
Sincere thanks to:  Houston Orchid Society, Houston Bonsai Society, Ikebana Society, 
JRN Nursery, VAPS, Kim Son, Nutrition Depot & Super Relax Inc, VietBao Houston, 
VietFace TV, VAN-TV, Radio Saigon 900AM.    
  
Messengers of Love Mother's Day Event Team 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Messengers of Love kính mời quý vị thân hữu hãy cùng gia đình đến Kim Sơn Bellaire tại 
Houston vào 2 ngày thứ bẩy và chủ nhật ngày 12 và 13 tháng 5 để ăn mừng ngày của 
Mẹ và để thưởng thức những chậu hoa kiểng nghệ thuật trang nhã, học hỏi nghệ thuật 
chơi và chăm sóc hoa từ những tay nghề lâu năm, và mua tặng mẹ và người vợ hiền 
của mình những chậu hoa xanh tươi, hảo hạng.   
  
Ngày lễ hội "Một Ngày Cho Mẹ" gôm những tiết mục đặc sắc sau:  
Lớp tập thể dục Yoga miễn phí cho các bà mẹ đã ghi danh (bắt đầu lúc 9:00 
sáng) 
Triển lãm Hoa Lan và Cây Kiểng Bonsai - Chương trình vào cửa hòan tòan 
miễn phí.  
Chụp hình chân dung lưu niệm 
Chợ Hoa Sứ Giả Tình Yêu 
Hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Ikebana 
Hướng dẫn nghệ thuật chăm sóc hoa Lan, cây Kiểng và cây Bonsai  
  
Giá vé ủng hộ cho tiệc trưa ăn mừng lễ Mẹ: 
$25 Người Lớn -  $35 Bảo Trợ -  $50 VIP 
$15 Trẻ em dưới 11 tuổi 
$10 Trẻ em dưới 6 tuổi 
Xin vui lòng đặt chỗ trước để được ngồi chung trong khung cảnh đặc biệt được trang 
hoàng riêng cho ngày của Mẹ. 
** Tất cả tiền lời bán hoa, mọi ủng hộ, bảo trợ, đóng góp sẽ được dùng để bảo trợ học 
phí cho các trẻ em đang sống trong hòan cảnh khó khăn tại Việt Nam được tiếp tục đi 
học.   
Chân thành cám ơn sự đóng góp của Houston Orchid Society, Houston Bonsai Society, 
Ikebana Society, Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (VPAS), JRN Nursery, Nhà Hàng 
Kim Sơn, công ty Nutrition Depot, Super Relax Inc, Viet Bao, VAN TV 

Hội Sứ Giả Tình Yêu trân trọng thông báo và kính mời. 
  

www.MessengersOfLove.com 
 



 



 


