Chuyến Đi Cứu Trợ Tĩnh Đồng Tháp và An Giang
(ngày 26 – 27 tháng 11, 2011)
Nhận được tiền gởi về từ Toronto (tiền này là một phần trong số tiền có được nhờ buổi
lạc quyên quỹ của QTTTT và VCSA với sự giúp đỡ trực tiếp tận tình của Hội Người
Việt, Hội Phụ Nữ, Tổng Hội SVVN Ontario, Đoàn TTN Cao Đài, và nhiều mạnh
thường quân tại Toronto), nhóm thiện nguyện viên QTTTT tại Sài Gòn đã quyết định
lên chương trình thăm viếng và tặng quà cho nạn nhân lũ lụt tại Miền Nam, Việt Nam.
Đễ tiện việc phát qùa 2 tĩnh Đồng Tháp và An Giang trong 26 tiếng đồng hồ hay hơn 1
ngày để khỏi phãi ngũ lại đêm và những tốn kém khác, anh chị em QTTTT chúng tôi
quyết định xuất phát từ TP HCM vào tối lúc 21h20, ngày 26/11/2011. Chúng tôi gồm
12 tình nguyện viên. Một xe tải và 1 xe con do anh Tuấn tài trợ.
Đến thị xã Tân Hồng – Đồng Tháp lúc 03h ngày 27/11/2011, chúng tôi nghi ngơi tại
thị xã Tân Hồng, trời vừa sáng đoàn được chú Hai Sỹ dẫn đường vào đến tận xã Tân
Phước. Đây là nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ vừa qua. Chúng tôi đã tặng 30
phần qùa. 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, 10 bịt sữa VinaMilk và 1 phong bì $700,000 đồng.
Sau đó đoàn tiếp tục lên đường đến xã Tân Hội huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp, tại đây
chúng tôi thay mặc cho các hội đoàn đã đứng ra tổ chức buổi lạc quyên chia sẽ với bà
con 30 phần quà. Sau đó rời Tân Hội lúc 11h 00.
Chia tay với đồng bào tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Tỉnh An
Giang. Sau khoảng thời gian gần 2h đồng hồ di chuyển trên xe chúng tôi đã đến xã
Phước Hưng vào lúc 13h00. Tại đây đoàn đã đến trễ so với giờ hẹn nên đã để đồng bào
trông đợi.
Các thành viên tích cực xuống quà từ trên xe và anh Điền đại diện với đôi lời phát biểu
và chia sẽ những khó khăn với bà con nơi đây và cũng xin lỗi bà con vì đoàn đã đến
trễ. Và bà con cũng hoan hỷ bỏ qua cho chúng tôi vì xe chở quà bị lạc đường.
Lúc này cũng đã quá giờ cơm trưa và thành viên đoàn được các cô trong xã đãi một
bữa cơm đạm bạc của Miền Tây với nồi canh chua và rau muống sào. Anh chị em
chúng tôi ăn vội vã và lên đường ngay. Chia tay xã Phước Hưng, chúng tôi đến xã
Phước Bình huyện An Phú tỉnh An Giang vào lúc 15h10.
Chúng tôi đã chuyển những tình cảm và những phần quà ý nghĩa của các hội đoàn đã
tổ chức lạc quyên và sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Toronto- Canada đến
với bà con đã chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ ở khu vực Miền Tây.

Chúng tôi cũng nhận được những tình cảm chân thành của đồng bào và sự tri ân sâu
sắc đến những tổ chức Lạc Quyên và cộng đồng người Việt tại Toronto- Canada đã hết
lòng đùm bọc và giúp đỡ đồng bào trong những lúc hoạn nạn và khó khăn này.
Sau một ngày vất vả mang những tình cảm chân thành và những phần quà ý nghĩa của
những tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thành được công
việc, chúng tôi lại vội vã rời An Giang lúc 16h cùng ngày để trở về TP HCM. Và
22h50 ngày 27/11/2011 chúng tiô đã về đến TP HCM.
Quang Phạm
Xin xem hình ảnh cứu trợ ở dưới.

