
Cứu Trợ Bản Khe Giữa, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình 

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, cuộc hành trình đến với bản Khe Giữa, xã Ngân 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã khép lại bằng nụ cười hạnh phúc của người 

dân đồng bào nơi đây và đó là lí do con tin rằng chuyến đi này đã thật sự thành công 

tốt đẹp. Sau 1 tuần lên kế hoạch, kêu gọi ủng hộ và chuẩn bị, con cùng các bạn tình 

nguyện viên đã lên đường ra Quảng Bình với hành trang là 150 phần quà hỗ trợ cho bà 

con bao gồm: 

- 150 Thùng mì tôm 

- 150 Chăn ấm 

- 150 Bao gạo 

- 150 Phần áo quần cũ + áo ấm 

………. 

"Người dân ở bản bị cô lập do sạc lỡ hơn 10 ngày nay rồi em ạ." 

Câu nói của chị Ninh khiến tim con thắt lại khi cảnh tượng bà con đang oằn mình với 

những trận mưa xối xả hòa cùng bùn đất do sạt lỡ nghiêm trọng hiện lên thôi thúc con 

phải đến được với bà con nơi đây càng sớm càng tốt. Và rồi thời gian lên kế hoạch, kêu 

gọi,chuẩn bị bị rút ngắn lại chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần.  

Khi nhận được thông báo đường đã được thông, ngay hôm sau, nhóm chúng con tập 

trung từ khi Huế còn buông sương, khuân vác, sắp xếp hàng lên xe và khởi hành lúc 

đồng hồ điểm 5h sáng. Hôm đó, Huế hé lộ những tia nắng ấm đầu tiên sau nhiều ngày 

mưa không dứt. Bước đầu thuận lợi là thế nhưng khi tới Quảng Trị thì trời bắt đầu trở 

mưa, tận Quảng Bình mưa vẫn không ngừng khiến nước lại dâng cao ở những đoạn 

đường còn ứ đọng. Đi ngang qua cánh đồng lúa giờ chỉ mênh mông nước, bức tường đổ 

sập dưới sức nước quá mạnh, những căn nhà hoang tàn, trơ khung, con mới thấu rõ 

hơn nổi đau mất mát của người dân nơi đây dưới sự tàn phá của các đợt lũ liên tiếp… 

Trạm dừng chân đầu tiên là nhà chị Ninh, tại đây nhóm nhận - chuyển mì tôm lên xe 

cứu trợ và được bác Tám dẫn đường tới bản. Con sớm biết chặng đường kế tiếp là rừng 

núi cheo leo và cung đường sẽ hiểm trở nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng của 

mình. Đường lên bản ban đầu khá dễ đi nhưng càng về sau càng trắc trở, những khúc 

cua vòng vèo, sương mù và cả những đoạn núi sạt lỡ, sụt lún khiến chuyến đi vô cùng 

gian truân. Có những giây phút mường tượng sẽ chẳng thể quay trở về nhà, mọi người 

thôi cười nói, thay vào đó là sự bất an và những lời cầu nguyện.  

Vượt thêm hơn 60km, băng rừng vượt suối theo đúng nghĩa đen thì cuối cùng nhóm đã 

đến được bản Khe Giữa. Khi tới nơi đã là quá giờ trưa, trời thì lại đang mưa rét mà bà 

con vẫn còn chờ đông đủ, con thật sự rất xót và thấy có lỗi vô cùng khi đã để mọi người 

chờ đợi.  

Nhóm sốt sắng đưa hàng cứu trợ vào nhà văn hoá và ấm lòng hơn khi có sự giúp sức 

nhiệt tình của tất cả bà con nơi đây. Công tác chuẩn bị và trao quà diễn ra nhanh 

chóng nhờ có sự sắp xếp và quản lí của các cán bộ trong bản. Tuy rằng chỉ tiếp xúc với 

người dân nơi đây chỉ trong 2 giờ đồng hồ nhưng đâu đó vẫn kịp đọng lại trong con và 

các thành viên của nhóm những lời cám ơn, gương mặt hạnh phúc của các cô bác như 

thể phần quà trong tay họ lúc đó là cả 1 gia tài, và điều làm con nhớ mãi là nụ cười 

hiện hữu trên khuôn mặt ngây thơ của các em bé vùng cao khi được nhận quà.  

Con vui vì mình đã quyết định đến đây, đi chuyến đi này... 

Con đã cho đi và nhận lại được rất nhiều. 

Để có được kết quả ngoài mong đợi này, trước tiên con xin gửi lời cảm ơn chân thành 

đến các nhà hảo tâm đã quyên góp, cảm ơn Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời, cảm ơn cô 

Diệu Liên (Bụt trong lòng con), cô Phương Hương và chùa Từ hạnh đã ủng hộ cho 

chương trình của con. Cảm ơn các anh chị bạn bè tình nguyện viên đã chung sức giúp 

con chuẩn bị mọi thứ và đồng hành cùng con trong xuyên suốt chuyến đi. Gửi lời cảm 

ơn sâu sắc tới chị Ninh - người đã vượt 60km đến bản để giúp con tiền trạm và chuẩn bị 

bữa ăn trưa cho tất cả mọi người, cùng bác Tám (cậu chị Ninh) đã không ngại đường 

xá hiểm trở, dẫn đường cho đoàn tới được bản an toàn. Và không quên cảm ơn sự chu 

đáo của các bác, các chú, các anh cán bộ của bản đã giúp con tập trung người dân và 

quản lí để chương trình được diễn ra suôn sẻ hơn.  

Đây là chuyến đi thiện nguyện đầu tiên con tự đứng ra tổ chức nhưng nhận được sự 

ủng hộ của mọi người làm con vững bước hơn rất nhiều để có thể hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của 1 chú bồ câu mang niềm vui tới cho những người nghèo khổ.  

Một lần nữa, con xin cảm ơn tất cả mọi người. 

 



 



 



 



 

 


