
	  
	  
	  
	  
September 03, 2015 
 
Kính thưa quý vị ân nhân, 
 
Đây là năm thứ 11 kể từ 2004 Hội Sứ Giả Tình Yêu (Messengers of Love - MOL) thực 
hiện chương trình từ thiện để giúp đỡ các trẻ em nghèo, mồ côi ở Việt Nam.  Hơn một 
thập niên qua, MOL đã mang tình thương và hy vọng đến hơn 5000 em.  Hội đã thường 
xuyên giúp đỡ thức ăn, quần áo, nước sạch, nhà ở, phương tiện giáo dục quanh năm và 
quà Noel trong dịp Giáng Sinh. 

Với sự đóng góp của các quý vị ân nhân, các thiện nguyện viên, các thân hữu, MOL 
không những giúp các em có phương tiện sống qua ngày nhưng quan trọng hơn cho các 
em cơ hội để được cắp sách tới trường và thành công trên đường đời.  Khi một em được 
nhận vào chương trình tài trợ thì MOL sẽ bảo đảm để em có phương tiện để hoàn tất Đại 
Học.  Hội cũng rèn luyện các em nhân bản bằng cách yêu cầu các em vào mùa hè thì 
các em dành thì giờ để tham gia vào những chương trình từ thiện của Hội do các vị nữ tu 
và các tu sĩ đang thực hiện, hoặc giúp dậy học các em nghèo trong làng.  Một điều kiện 
khác khi nhận học bổng là khi các em xong đại học, đi làm và có phương tiện thì các em 
sẽ quay trở lại và giúp đỡ những em học sinh khác đang cần sự giúp đỡ.   

Hiện tại chúng ta đang có những chương trình như sau:    

QUÀ GIÁNG SINH:  Năm ngoái 2014 đã phân phối đến 5000 phần quà gồm áo quần, vật 
dụng cá nhân, sữa, thức ăn, kẹo và đồ chơi để chia xẻ với các em niềm vui Giáng Sinh.  

HỌC BỔNG: Cho tới hôm nay, đã có tổng cộng 160 em nhận học bổng hằng năm.  Trong 
số nầy 22 em đã tốt nghiệp Đại Học , 29 em đang theo đuổi chương trình Đại Học và các 
em khác trong những lớp Trung Tiểu Học.  Năm nay chúng ta sẽ giúp thêm 17 em nữa từ 
vùng Thanh Hoá. 

GIÁO DỤC QUA ĐIỆN TOÁN: Chúng ta có em Thu Thảo là người đã tốt nghiệp Đại Học 
qua chương trình học bổng đã trở lại giúp thực hiện lớp học Anh Văn và Điện Toán với 
65 em ở Phú Lộc - Huế.  Hè 2015, có thêm lớp ở Thanh Hoá với 25 em.  Hy vọng vào 
năm tới, có thể thêm lớp ở Hố Nai thì sẽ giúp thêm ít nhất 90 em nữa.   

CHƯƠNG TRÌNH ANH CHỊ TINH THẦN: Big Brother Big Sister - Hiện tại chúng ta có 30 
em đang học Trung Học và 40 em ở Đại Học tại Hoa Kỳ đã ghi tên làm Anh Chị Tinh 
Thần cho các em ở Việt Nam. Chương trình nầy sẽ giúp sự liên lạc giữa các em bên VN 
và nước ngoài học thêm Anh Văn, cùng lúc cũng tạo cơ hội cho các em lớn có tinh thần 
thiện nguyện đồng thời làm gương tốt cho các em ở nước nhà.   

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: Nhân Đạo và Nhà ở - Cho đến năm nay, MOL đã: 

• Cung cấp tiền ăn trưa hằng năm cho 70 em học sinh nghèo ở Phú Lộc, Huế.   



• MOL đã hợp tác với các bệnh viện lớn để đưa 3 em tàn tật qua Mỹ chữa bệnh.   
• Thiết kế 5 hệ thống nước sạch cung cấp cho cả ngàn gia đình tại 5 làng người 

thiểu số ở Kontum. 
• Cũng cho đến năm nay, MOL tổng cộng đã xây được 32 nhà cho người cùi, sửa 

chữa 3 trường học, xây 2 đường làng và sửa chữa một Cô Nhi Viện.   
• Mùa lụt, MOL cũng tặng quà nhu yếu phẩm cho cả 1000 người.   
• Ở các làng nghèo ở Thừa Thiên và Kontum, MOL đã xây được 19 giếng và 5 hệ 

thống nước sạch.   

Thưa quý vị, sở dĩ chúng ta đạt được thành quả như hôm nay cũng là nhờ những sự hỗ 
trợ tài chánh của quý vị và các thiện nguyện viên của Hội.  Xin quý vị tiếp tục mở lòng 
bằng hiện kim hay hiện vật (chưong trình đấu giá) để chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp 
trong buổi gây quỹ vào ngày 5 tháng 12 sắp tới. 

Xin quý vị góp tay bằng cách dùng form donation được kèm theo với thư, hoặc donation 
on line, xin vào: www.messengersoflove.com.   

Thay mặt Hội MOL và những em mồ côi, nghèo, thiếu may mắn, những người phong cùi 
tàn tật, những cụ già cần lòng quan tâm và giúp đỡ của chúng ta, chúng tôi xin chân 
thành ghi ơn sự đóng góp của tất cả quý vị.  

Xin kính chào, 

 
Theresa Tran 
Messengers of Love President & Board Chair 
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