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- Ngày 19 và 20 đã bắt đầu có điện, người dân có thể tự nấu cơm ăn 

với mắm muối. 

- 100 phần thực phẩm: 1 chai dầu: 30K, 1 chai nước mắm: 18K, 1 kg 

đường: 15K, 1 bao bột ngọt: 30K, 1 bao muối: 5K = 9 triệu 8  

- Là nông dân nên gia đình có gạo, nếu không có gạo thì các gia đình 

khá giả cho mượn ăn trước (đây là các sống trong làng xã thôn này, 

mọi người đều biết nhau và họ tự giúp nhau) 

- Gia đình nào có người khoẻ mạnh thì lội nước ra nhận 

- Gia đình nào không có người khoẻ mạnh, con nít, cụ già thì thiện 

nguyện viên đem quà đến tận nhà. 

 
Received a share of help for the 70-year-old Doan Gi in Trieu Phong Quang 

Tri Province - the most damaged place in the Central region but few people 

know and support - for the past 7 days, he  only ate instant noodles - since 

the floods,  so far  he only received 4 packages of instant noodles and now 

seeing the salt and fish sauce he is very happy - It is truely  "A handful of 

food when in hunger is more than a bag of food when in full" 

 

Đã  nhận được phần giúp cho cụ Đoàn Gi năm nay 70 tuổi cụ ở xã Triệu 

Phong Quảng Trị - nơi thiệt hại nặng nề nhất miền Trung nhưng ít người biết 

đến và hỗ trợ - trong 7 ngày qua cụ chỉ được ăn mì tôm - từ lũ lụt tới giờ bà 

con lối xóm cho 4 gói mì tôm và giờ đây được thấy mắm muối cụ vui lắm -   

Đúng là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no 

 

Điều phối viên Hồ Hải Sơn 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


