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Kính thưa quý Anh Chị và các Bạn 

Lời đầu thư, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (MTNCĐ) xin bày tỏ lời TRI ÂN SÂU XA sự 

tin tưởng và yểm trợ của quý Anh chị, các bạn cùng các em, đã giúp MTNCĐ thực hiện 

được chương trình Nhà Trọ Tình Thương (NTTT). Toạ lạc tại 11/12 Phan Bội Châu, thành 

phố Huế. 

Ước mơ này xuất phát từ việc làm của cố Sư bà Thích Nữ Trí Hải, Người đã thành lập 

những nhà trọ cho các sinh viên nghèo trước năm 1975. Sau 1975, các nhà trọ này phải 

ngưng hoạt động. Từ năm 2000, MTNCĐ đã tìm hiểu và cố gắng nhiều lần để thành lập 

Nhà Trọ Tình Thương nhưng không thành công, là vì hoàn cảnh xã hội, nhiều 

người chưa hiểu được những suy tư và hoài bão của các tấm lòng từ thiện. Nay, nhân 

duyên hội tụ, điều kiện chín muồi, với sự hỗ trợ của quý vị, Nhà Trọ Tình Thương của 

MTNCĐ đã thật sự thành hình.  

Ngoài lý do theo gót chân của cố Sư bà Thích Nữ Trí Hải, chúng tôi còn được đọc nhiều 

lời tâm sự từ các lá thư quỹ Khuyến Học của các sinh viên gia đình khó khăn. Những lời 

tâm sự đầy hoài bão trong hoàn cảnh bế tắc đã thúc đẩy MTNCĐ tạo một môi trường 

sống an toàn và thanh tịnh cho các cháu có điều kiện tập trung học tập và thành tài. 

Trong quá trình sửa chữa chúng ta bị ảnh hưởng mưa bão và dịch Covid-19, đã kéo dài 

thời gian từ 2 tháng (theo hợp đồng) đến hơn 3 tháng. Các anh thợ nề có bị nhiễm 

Covid-19, có người sống trong khu vực bị niêm phong “cách ly”, nên mọi công việc 

phải ngừng lại. 

Đồng thời, trong quá trình sửa chữa, em Trần Minh Thư, thiện nguyện viên (ntv) phụ 

trách công trình, đã hoàn thiện các việc bổ xung ngoài dự định ban đầu: 

* Hệ thống ống nước cũ bị sét, sợ rằng nước dùng sẽ bị ô nhiễm, nên đã quyết định tháo 

gỡ hệ thống ống nước bằng kim loại chuyển qua hệ thống ống nhựa. 

* Hệ thống điện có chạm, để bảo đảm an toàn, đã thay hệ thống dây điện 

* Hầm nhà vệ sinh được chuyển từ hệ thống xưa dùng cho gia đình, qua hầm đôi để xử 

lý nước đưa ra ống cống vệ sinh hơn và dùng cho tập thể. 

* Trổ cửa sổ cho mỗi phòng  

* Đóng 8 giường loại 2 tầng- dưới giường là những hộc tủ để đồ dùng, đóng kệ sách và  

kệ để đồ dùng,  



Tất cả được cải thiện cho việc sử dụng lâu dài. 

NTTT có 8 phòng gồm có- 7 phòng diện tích từ 7 đến 8 m2, dành cho 2 em, 1 phòng lớn 

dành cho 3 em ở. Tổng số sinh viên được ở tối đa là 17 sinh viên, ưu tiên cho sinh 

viên đại học Y Dược Huế, vì ngôi nhà này cách trường Y Dược 10 phút đi bộ. 

Mỗi sinh viên đóng 200,000.00 Vnđ một tháng, để Ban Quản Lý (BQL) dùng số tiền 

này trong việc bảo quản và nâng cấp căn nhà, mua sắm những thứ cần cho việc chung. 

MTNCĐ một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Anh Chị và các Bạn, đã giúp 

chúng tôi hoàn tất chương trình có ý nghĩa và có chiều dài đi về tương lai cho các thế hệ 

sinh viên được đào tạo thành người hữu ích cho xã hội. 


