
THE HOUSE OF DREAM /                 

For / Cho Võ Thị Huệ – Vĩnh Long

Mrs. Hue Thi Vo’s family consists of 6 members: 

1. Hue Thi Vo, mother, born 1960, sick often  and unable to work. 

2. Oanh Kieu Thi Nguyen, daughter, born 1984, single, often gets sick since she 

was a little girl, has signs of depression,  unable to work. 

3. Vinh Van Nguyen, son, born 1980, a factory worker,  monthly salary around 

4,000,000 VND, just enough to buy food for the whole family. 

4. Mai Kim Thi Nguyen, daughter-in-law, born 1977,  also a factory worker , 

together with her husband taking care of their children and sick mother. 

5. Ngan Kim Nguyen, grand-daughter, born 2008, a student. 

6. Xuan Thanh Nguyen, grand-daughter, born 2012, just turned six and will 

soon go to school.         

Both Vinh and Mai are main labor force of the family, taking care of their old 

mother, sick sister and two young children.  Their situation is very pitiful! 

Their tiny cramped house is even more crooked and showing signs of ready to 

collapse after the first few rains of the season.  Their neighbor s gave them some 

woods and ropes to tie/support the house’s columns.  During heavy rains, the elderly 

mother and her grandkids would seek shelter in their neighbor’s house. 

The municipal office promises to donate 15,000,000 VND from ‘Fund for the Poor’ 

budget.  The couple plans to ask the factory where they work to help by prepaying 

their salary for an amount of 10,000,000 VND.  We hope to receive a donation of 

30,000,000 VND from EOCRO – Canada. 

Tuan Minh Huynh – representative of EOCRO – Vinh Long 

Gia đình bà Võ Thị Huệ có 6 nhân khẩu: 

1. Mẹ Võ Thị Huệ sinh năm 1960 hiện bà cũng lớn tuổi không lao động được 

thường xuyên đau bệnh. 

2. Con gái Nguyễn Thị Kiều Oanh sinh năm 1984, từ nhỏ chị đau bệnh thường 

xuyên và có dấu hiệu bất ổn tinh thần, không lao động được, không có chồng 

con cái. 

3. Con trai Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1980, làm công nhân trong khu công 

nghiệp thu nhập hàng tháng trên dưới 4 triệu đồng, chủ yếu chăm lo bữa ăn 

cho gia đình, 

4. Con Dâu Nguyễn Thị Kim Mai sinh năm 1977, cùng với chồng vừa đi làm 

công nhân vừa  chăm lo cho các con nhỏ và mẹ đau bệnh. 

5. Cháu Nguyễn Kim Ngân sinh năm 2008, đang đi học. 

6. Cháu  Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 2012, hiện cháu mới 6 tuổi, chuẩn bị tới 

tuổi đến trường.     

Hai anh chị Vĩnh và Mai là lao động chính của gia đình, chăm sóc mẹ, em gái đau 

bệnh, và hai con còn nhỏ. 

Căn nhà chật hẹp đến nay qua mấy cơn mưa đầu mùa càng siêu quẹo hơn nữa và có 

dấu hiệu sắp sập, hàng xóm xung quanh cho cây cối, dây chằng chéo căn nhà, mưa 

lớn phải đưa các con và mẹ già sang nhà hàng xóm ngủ đỡ. 

Quỹ người nghèo địa phương hứa giúp đỡ 15,000,000 vnd, sẽ xin công ty nơi vợ 

chồng anh Vĩnh làm việc để tạm ứng lương thì cũng có thể được thêm 10,000,000 

vnđ. 

Kính mong MTNCĐ – Canada yểm trợ 30,000,000 vnđ. 

Huỳnh Minh Tuấn - đại diện MTNCĐ – Vĩnd Long 
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