Tường Thuật Chuyến Đi Cứu Trợ Bến Tre (21/12/2012)
Bến Tre là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt lũ tháng 10 vừa qua - tất cả đồng
lúa đều bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Tại đây hầu hết dân chúng mưu sống bằng nghề
nông; quần quật quanh năm cũng chỉ đủ sống qua ngày, cho nên cuộc sống càng vất vả hơn khi gặp
thiên tai..
Chuyển quà lên xe vào lúc 5:30 và 6 giờ sáng thì đoàn lên đường. Thành phần nhân sự gồm có: cô
Hoa, chú Huân, cô Phương, cô Sáu, anh Tuấn, anh Mận, Minh, Chính, và Quang, Tân, Dao, Kha. Đoàn
di chuyển bằng xe 16 chỗ và xe 7 chỗ do anh Tuấn hỗ trợ.
Xe đến xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm lúc 9h00 và bà con đã có mặt đông đủ. (Đoàn đến xã
Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm lúc 9h00. nhận được tin từ chính quyền địa phương nên bà con đã
có mặt rất đông đủ để nhận quà.) Cô Hoa đại diện tiếp nhận danh sách bà con được nhận quà và các
thành viên còn lại lo chuyển và cho quà vào túi đựng quà. Cô Hoa đại diện đoàn, phát biểu: đây là
những phần quà đến từ những người Việt Nam đang sống tại vùng Toronto của Canada để chia sẻ phần
nào trong lúc người đồng bào gặp hoạn nạn. Và 100 phần quà đã được trao tận tay những gia đình
nghèo khó. Mọi người rất cảm động với sự giúp đỡ đến từ cộng đồng người Việt tại Canada này. Bến
Tre nổi tiếng về dừa và đoàn đã được đãi một chầu nước dừa thật ngon và mát ruột.

Đến 10h30 đoàn lên đường đi tới xã Hòa Lộc thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. Đoạn đường vào xã quá nhỏ.
Thế là phải tìm phương tiện chuyên chỡ nhỏ để chuyễn quà. Lúc này cũng đã quá trưa nên đoàn tranh
thủ chỡ sữa vào trước cho bà con uống giải khát trong khi chờ đợi nhận quà. Mặc dù phải đợi khá lâu
giữa trưa nắng, nhưng bà con cũng thông cảm cho những khó khăn của đoàn gặp phải trên đường đi.

Sau khi vận chuyển và cho quà vào túi xong thì chú Huân đại diện phát biểu và đoàn trao tặng 100 suất
quà cho bà con. Mỗi phần qùa gồm có: 10 kg gạo, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn, .5 kg bột ngọc, 1 chai nước
tương, 1 chai dầu gió, 5 bịt sữa VinaMilk và 1 phong bì $250 ngàn đồng.
Sau hơn 1,5h đồng hồ tất bật với công việc phát quà, các tình nguyện viên đã mệt nhòa nhưng tinh thần
ai cũng vui tươi vì cảm nhận mình đã làm một công việc thật sự ý nghĩa đối với bà con.

Chia tay bà con xã Hòa Lộc, các tình nguyện viên tiếp tục đến thăm gia đình em Phạm Thị Tuyết Anh,
học sinh lớp 7 Trường THCS Hòa Lộc. Hai chị em bị bệnh khớp, đặt biệt bé Tuyết Anh bị rất nặng.
Khi di chuyển, gối của em phát ra tiếng kêu và rất đau đớn, nhưng em vẫn rất cố gắng học với 6 năm
liền là học sinh xuất sắc. Bác sỹ bảo, cần phải mổ gấp nhưng gia đình không có khả năng. Với công
việc may quần áo của mẹ chỉ đủ bữa đói bữa no của ba mẹ con. Các em có bố nhưng cũng như không,
vì bố bị bệnh thần kinh suốt ngày hoại phát, nên thường hay đánh đập mẹ và các em. Đoàn tặng một
phần quà và một ít tiền. Trông thấy nhà cửa xơ xác và hoàn cảnh thật tội nên anh Tuấn cũng đã móc túi
riêng để tặng 500 ngìn đồng.

Buổi trưa, đoàn được cô Dung (một đồng nghiệp của cô Phương) đưa về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. 15h
đoàn lên đường quay trở về thành phố.
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