
Chương trình cứu trợ trực tiếp của DVF „Tặng em một giấc mơ“ 
 
Hội DVF đã tổ chức rất nhiều những hoạt động từ thiện. Các số tiền quyên góp đa số được chuyển 
đến các hội đoàn khác với mục đích giúp đỡ các chương trình từ thiện ở Việt nam. Cách trợ giúp này 
không mang danh nghĩa trực tiếp của hội DVF.  
 
DVF mong muốn sự giúp đỡ đến nhanh và nhất là muốn chia xẻ và giúp trực tiếp các em nhỏ, người 
già, người gặp khốn khó ở Việt Nam. 
 

Vào mùa hè 2013, một hội viên DVF trong chuyến đi du 
lịch tại Việt Nam đã viếng thăm một số làng quê và trường 
học tại các thôn xã thuộc tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Đằng 
sau những nguy nga tráng lệ của thành phố biển với cát 
trắng tuyệt đẹp, làn nước trong xanh, có rất nhiều trẻ em 
sống trong nghèo đói. Thí dụ như ở xã Duy Thu, thôn Tĩnh 
Yên cách Đà Nẵng chừng 65 km, các em đi học phải lội bộ 
rất xa, thiếu thốn mọi điều. Có em chỉ mong sao cố học 
xong hết tiểu học, hay xong cấp I, rồi kiếm công việc để 
sinh sống, giúp đỡ cha mẹ. Vốn đã nghèo lại không đủ khả 
năng tài chính để đi học thì tương lai các em sẽ về đâu ? 
Được đến trường, đối với các em này chỉ là một giấc mơ.   

 
Với một  hỗ trợ nhỏ chúng ta có thể giúp các em này đạt được ước mơ nhỏ nhoi đó. 
 
 

Một số hoàn cảnh 
 

 
 
Em tên là Tăng Văn Hoàn, 10 tuổi, em mồ côi cha từ nhỏ. 
Má em bịnh nặng. Anh của em bị bịnh thần kinh. Chị em 
phải nghỉ học vì nhà không đủ tiền. 
Em học lớp 4 trường Duy Thu. Em rất thích đi học và cố 
gắng có điểm cao để đem về khoe má cho má vui. 
 
 
 
 
Em tên là Hồ Anh Tuấn, học lớp 1B trường Duy Thu. em 
không có cha, em ở với má. Má em làm ruộng. Trước đây 
hai má con em ở trong một cái chòi lợp bằng lá. Em rất 
thích đi học.  
Má em nói: Con phải lo học nếu không sau này sẽ không có 
ai mướn. Nhưng mà em cũng muốn đi làm thêm ngoài giờ 
học để giúp má kiếm tiền mua gạo. 
 
Chú thích thêm: hình Tuấn chụp với hòn non bộ tự "chế 
biến", lấy chảo làm bồn, gạch đá ngoài sân làm núi non và 
cát làm nước, rất dễ thương. Em này rất lanh lợi, thông 
minh và có nói lên ước muốn mình sau này làm bác sĩ giúp 
má và mọi người. 
 
 



„vor Ort Hilfe, die ankommt“ – vOran  

Giúp đỡ trực tiếp 
 
 
Từ ý tưởng giúp đỡ trực tiếp các em như em Tuấn, em Hoàn qua danh nghĩa của hội DVF, chương 
trình „Giúp đỡ trực tiếp đến tận tay người nhận“ („vor Ort Hilfe, die ankommt") được hình thành. 
 
Tiền/quà tặng của hội DVF sẽ được một người đại diện hội bàn bạc trao đổi với một người hoặc cơ 
quan ở Việt Nam đứng ra nhận trách nhiệm trao tận tay tiền/quà cứu trợ đến người cần được giúp 
đỡ. Như vậy thì sẽ bảo đảm được là họ cũng nhận được hoàn toàn các trợ giúp này mà không phải 
qua một cơ quan, hội đoàn nào. 
 

 
 
Mỗi đóng góp là một giúp đỡ từ thiện quý báu 

 

 
Nếu các bạn muốn hỗ trợ cho chương trình giúp đỡ trực tiếp này của hội DVF xin vui lòng đóng góp 
vào quỹ quyên góp tài trợ của hội qua: 
 
Kontoinhaber:  Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V. 
Bankleitzahl:    390 500 00, Sparkasse Aachen 
Konto:  1070387467 
IBAN: DE36 3905 0000 1070 3874 67 
BIC:  AACSDE33XXX 
Verwendungszweck:  vOran-Direkthilfe (nếu muốn có giấy chứng nhận về số tiền quyên góp để khai 
thuế thu nhập xin vui lòng ghi thêm địa chỉ ở phần này). 
 
Các bạn cũng có thể chuyển tiền trực tuyến (Online-Überweisung) qua www.betterplace.org/p20449 
(nếu bạn cho biết địa chỉ thì betterplace.org sẽ gởi giấy chứng nhận về số tiền quyên góp về địa chỉ 
này của bạn vào tháng 2 năm sau) 
 
Hội DVF thành thật cám ơn các bạn giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam có cơ hội đạt được ước mơ đến 
trường. 
 

http://www.betterplace.org/p20449

