
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho Trương Văn Huyền – Bến Tre 

Truong Van Huyen, born 1993 

Wife - Lu Thi Kim Ngan - born 1996 

Daughter- Truong Lu Thanh Kieu - born 2014, going to school  

Son - Truong Lu Thanh Lam, born 20015 

We had been seeing them at the bridge Cau Chua, hamlet Thanh 

Son, village Cam Son, commune Mo Cay South, province Ben 

Tre. 

After his mother’s death he lived with his father. He got married 

in 2013 and had two children. Earning only enough to support 

their children they didn’t have money to give their father, so he 

didn’t let them stay in the house anymore (actually he is not 

mentally sane). Nowhere to go, his wife’s family is also poor, 

they were forced to live under the bridge it has been a year 

already. 

Huyen’s father has a plot of land of 200m2, only enough for him 

to build his house and some left for another foundation. The 

government intervened and forced him to give Huyen that 

leftover land for Huyen to build a house.  

Huyen works as a labourer everyday for whoever needs a hand. 

In his spare time he goes fishing fish and shrimps to add to the 

family meals. 

We have talked with the Nun who has acquaintances with the 

Orange Agent Organization, she promised to raise a fund of 

VND 20,000,000 - 25,000,000. 

So we ask EOCRO to help the remaining amount of VND 

20,000,000 for Huyen to build his house. 

Trương Văn Huyền, sinh năm 1993 

Vợ, Lữ Thị Kim Ngân, sinh năm 1996 

Con, Trương Lữ Thanh Kiều, sinh năm 2014, đang đi học 

Con, Trương Lữ Thanh Lâm, sinh năm 2015 

Chúng tôi đã đến gặp gia đình anh Huyền ở móng Cầu 

Chùa ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Mõ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre. 

Khi mẹ anh Huyền qua đời, anh sống với cha. Năm 2013 anh 

Huyền lập gia đình, có hai con. Vợchồng làm lụng nuôi con, 

không có dư tiền để cho cha, ông không cho ở trong nhà (tâm 

trí ông cũng không được bình thường), vợ chồng anh Huyền 

không có chỗ ở. Gia đình bên vợ cũng nghèo, cũng không có 

chỗ cho con ở, buộc lòng gia đình anh Huyền phải ra móng 

cầu ở, nay vừa được một năm. 

Cha của anh Huyền có khoảng 200 mét vuông, chỉ cất được cái 

nhà để ở và dư ra được cái nền. Chính quyền can thiệp buộc 

ông làm giấy cho anh Huyền miếng đất còn lại để cất nhà. 

Anh Huyền làm lao động công nhật, ai thuê gì làm đó, thời 

gian rãnh anh đi đặc lờ kiếm thêm cá, tép phụ vào thức ăn 

hàng ngày. 

Chúng tôi có liên lạc với sư cô quen Hội Da Cam để xin tiền 

xây nhà cho anh Huyền, sư cô hứa vận động giúp từ 20 đến 

25.000.000 vnđ. 

Như vậy phần còn lại xin Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời giúp cho 

gia đình anh Huyền 20.000.000 vnđ để xây căn nhà.
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