
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho Phan Văn Bé  ai

EOCRO Fund has been launching programs in money and gifts with love and 

compassion to patients suffering from severe illnesses who are treated at home due 

to poverty.  

We visited Ms. Huynh Thi Triet who suffered from breast cancer, having no money 

to go to the hospital she was treated at home. She passed away not long after our first 

visit, leaving a substantial debt to her husband Mr. Phan Van Be Hai. Besides the 

debt the house in which they live is very precarious, not able to cover them from sun 

and rain, forcing them to look for shelter in their neighbors’ house when there is a 

storm. 

Seeing that EOCRO has asked the local government to assist VND 20,000,000 and 

EOCRO Houses of Dream’ fund has donated VND 30,000,000 in order to complete 

the building of the house before the stormy season. We hope that living in the new 

house will help Mr. Hai stabilizing his morale so he can go to work to support his 

daughter and pay off the debt incurred by his wife’s past medical expenses. 

Today, 31/Dec/2019, construction completed and ready for Mr. Phan and his 

daughter to move in. The total expense to build this house is:  

EOCRO – 30.000.000 vnđ 

Mr. Phan Van Be Hai’s family helped – 10.000.000 vnđ 

Mrs. Huynh Thi Triet’s family helped – 10.000.000 vnđ 

Mr. Phan’s saving – 5.000.000 vnđ 

Mrs. Dieu Thuy – 4.000.000 vnđ for wall tiles 

 

Mr Luong Van Thuan 

Quỹ MTNCĐ có thực hiện chương trình tặng tịnh tài, quà và san sẽ tình thương đến 

bệnh nhân hiểm nghèo điều trị tại nhà. Các anh chị đến thăm nhà cô Huỳnh Thị 

Triệt mang bệnh ung thư vú, không có tiền đi bệnh viện nên nằm điều trị tại nhà. 

Cô Huỳnh Thị Thiệt, sn 1983 

Chồng Phan Văn Bé Hai, sn 1979 

Con Phan Ngọc Huỳnh Như, sn  2007 

Cô Thiệt khi phát bệnh khoảng năm 2016, không tiền trị bệnh, vào tháng 4 năm 2019 

bệnh trở nặng và bác sĩ cho biết cô bị ung thư vú. 

Gia đình cô là hộ nghèo không có tiền trị, chồng cô vay mượn để lo chạy chữa cho 

vợ. Gia đình cô không có đất canh tác chỉ làm mướn kiếm sống qua ngày, căn nhà 

bằng cây và lá, trống trước dột sau, mưa tạt gió lùa, thân cô bệnh gió mưa thật là 

lạnh lẽo, chổ phòng em nằm phải che bằng vải mũ để mưa gió không ướt, lúc mưa to 

gió lớn gia đình phải đi ở tạm nhà hang xóm. 

Cô Triệt đã qua đời không lâu sau lần viếng thăm của anh em MTNCĐ. Cô ra đi để 

lại cho chồng là anh Phan Văn Bé Hai một số nợ. 

Trước hoàn cảnh đó, thiện nguyện viên MTNCĐ đứng ra làm việc với địa phương để 

được vay số tiền 20.000.000 vnđ với lãi xuất đặc biệt dành cho hộ nghèo. Quỹ nhà 

Ước Mơ của MTNCĐ đóng góp 30.000.000 vnđ, sớm hoàn tất căn nhà trước mùa 

mưa gió. Chúng ta mong rằng sống trong căn nhà mới giúp cho tinh thần của anh 

Hai ổn định để nuôi con và làm việc chuyên cần trả nợ tiền thuốc cho chị Triệt.  

Đến nay ngày 31/12/2019 bàn giao căn nhà cho anh Bé Hai, tổng kinh phí được đúc 

kết là 55.000.000VND. Số tiền này gồm có sự tài trợ của Mắt Thương Nhìn Cuộc 

Đời CANADA là 30.000.000 VND, cha mẹ ruột cho của em Bé Hai là 

10.000.000VND, cha mẹ vợ cho là 10.000.000 VND, phần em Bé Hai bỏ vào là 

5.000.000 VND và Cô Diệu Thủy tài trợ là 4.000.000VND lót gạch toàn bộ căn nhà. 

Lương Văn Thuận - đại diện MTNCĐ Bến Tre thực hiện  
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