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Ngày 21/09/2019, nhóm “Cháo Từ Thiện Huế” do các em sinh viên thực hiện 

chương trình Vầng Trăng Cho Em, mùa đông có áo ấm ở bản Mít, xã Kim 

Thủy, huyện Quảng Bình. Chương trình này đã được tu viện Huyền Không 

qua MTNCĐ tặng thêm gạo và d p. Gồm có: 

- 90 bao gạo, mỗi bao giá 90.000 vnđ thành tiền 8.100.000 vnđ 

- 200 đôi d p giá 3.500.000 vnđ 

Tổng công 11.500.000 vnđ 

Chương trình thành công tốt đẹp. Chỉ tiếc là không có nhiều quà hơn để dành 

cho các em thiếu nhi bản Mít. Nơi đây thiếu thốn đến mức mà khi xong 

chương trình quay ra dọn dẹp thì không còn thứ chi để dọn cả, từ bao bì, thùng 

quà, tất tần tật mọi thứ. Trẻ em thì hái khế chua để ăn rất ngon lành, một chiếc 

kẹo rớt dưới đất vẫn còn lượm lên phủi xong để ăn tiếp. 

Facebook chia sẽ sinh hoạt của các bạn sinh viên nhóm “Cháo Từ Thiện Huế”: 

Phát Cháo Cho Bệnh Nhân Ung Thư Huế 

Đại diện nhóm 

Nguyễn Hương Giao 

On 09/21/2019 the group of students “Hue Congee of Charity” undertook the 

program The Moon for The Little, giving warm outfits for winter to Mit hamlet 

in the highlands, in Kim Thuy village, Quang Binh district. This program 

received help from Huyen Khong Temple which contributed also rice and 

sandals: 

- 90 bags of rice, VND 90,000/bag = VND 8,100,000. 

- 200 pairs of sandals = VND 3,500,000. 

Total = VND 11,500,000. 

The program was successful, we only regretted not having more gifts to give to 

the children of Mit hamlet. People here are so in needs that at the end of the 

day when we started to cleanup there was nothing left to be cleaned, from the 

packagings to the boxes used to contain gifts, nothing... The children pick sour 

star fruits on the trees and devour them, a candy dropped on the ground would 

be picked up, dusted and re-eaten. 

Facebook is sharing the activities of the student group of Hue Congee of 

Charity:  

 Phát Cháo Cho Bệnh Nhân Ung Thư Huế 

(Distribution of congee to patients suffering from cancer) 

On behalf of the group  

Nguyen Huong Giao  

.

 
 

https://www.facebook.com/chaotuthienhue/posts/2479995148923187?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/chaotuthienhue/posts/2479995148923187?__tn__=K-R


 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 


