
Xây nhà Uớc Mơ cho ông Võ Văn Hoàng, Căn nhà gồm có 3 nhân khẩu 

 

1. Anh Võ Văn Hoàng sinh năm 1969, anh là thợ bốc vác gạo ở địa phương. 

Cũng là lao động chính trong gia đình, thu nhập làm thêm còn chạy xe ôm vì 

bốc vác gạo theo vụ mùa, thu nhập bấp bênh không ổn định... 

 

2. Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1981 là vợ của anh Hoàng. Chị sức khỏe 

không tốt, thường xuyên đau bệnh, nghề nghiệp chính là buôn bán cá ở chợ, thu 

nhập hàng ngày có khi chưa đến 150 ngàn đồng. 

 

3. Võ Mai Hoàng Tiên sinh năm 2006 là con của anh Hoàng. Hiện nay em còn nhỏ 

đang đi học lớp 7, học lực cũng học khá. 

 

Căn nhà anh chị vừa qua mưa lớn bị tốc toàn bộ vách lá, nhưng chưa sập có thể là 

do may mắn, vì căn nhà đến nay đã không còn khả năng chống chịu mưa gió. Địa 

phương hứa hỗ trợ 15 triệu đồng để xây lại, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên 

không có khả năng, vì căn nhà giá trị lớn. 

 

Vì vậy trong thời gian qua địa phương hỗ trợ vách bằng vải bạt nhựa để che mưa 

gió qua ngày, đến nay các miếng vãi bạt đã giòn và gió lớn thì rách. 

 

Gia đình cũng chỉ có khả năng 5 triệu đồng. Kính xin tổ chức MTNCĐ hỗ trợ 30 

triệu đồng để giúp đỡ anh gia đình anh Hoàng có 1 căn nhà ước mơ. 

 

Huỳnh Minh Tuấn - đại diện MTNCĐ tỉnh Vĩnh Long 

 

Building dream house for Mr. Hoang Van Vo.  There are 3 members in his family: 

1.       Mr. Hoang Van Vo, born 1969, is a local rice porter, and is the main 

income earner in his family.  He is also a moto cycle driver to earn extra 

money because rice porter is seasonal work and earning is unstable. 

2.       His wife, Tuyet Bach Thi Nguyen, born 1981, has poor health and 

often gets sick. She sells fish at the market and earns less than 150,000 VND 

per day. 

3.       His child, Tien Hoang Mai Vo, born 2006, currently in grade 7, and is 

a good student. 

The last heavy rain fall has blown away all the leaf walls of their house, but with 

some luck it is not yet collapsed.  Their house in its current shape cannot withstand 

any more rain and wind. 



The municipal office promises to support 15,000,000 VND for reconstruction, but 

the family is too poor to rebuild the house because it would cost a lot more 

money.  Therefore, the municipal office donated plastic tarpaulins to temporarily 

cover it from the wind and rain, now the tarpaulins became crunchy and get torn by 

strong wind. 

The family only has 5,000,000 VND saved. 

We hope that Eyes of Compassion Relief Org. can support 30,000,000 VND to 

help Mr. Vo ‘s family to have their dream house.  

Tuan Minh Huynh – representative of EOCRO – Vinh Long province 

 

 


