
 

 

AHCC Sài Gòn tiếp tục công tác từ thiện 
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U KÊNH 16 U KÊNH 16 U KÊNH 16 U KÊNH 16 ����    BBBB����N TREN TREN TREN TRE    
DƯƠNG BÁ THẾ

Chương trình công tác từ thiện của 
nhóm AHCC Sài Gòn lại có thêm một  
ñiểm son khi làm cầu ñường nông thôn: 

Ngày 11-11-2014 ñã hoàn thành cầu 
bêtông bắt  qua kênh 16 ở Ấp An Ngãi B, 
xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 
Tre cầu bêtông cốt  thép dài 30m,00, rộng 
2m,00, gồm 5 nhịp mỗ i nhịp dài 6m,00,  
trông rất ñẹp. 

ðiểm ñặc biệt  của công trình này là 
quá trình vận ñộng tài trợ diễn ra rất  
nhanh. ðó cũng là nhờ AH Lê Văn Sâm 
rất  nhiệt  t ình liên hệ trực t iếp các nhà từ 
thiện ở Mỹ, và cũng là do tấm lòng tha 
thiết  của bà con nông dân ñịa phương 
mong mỏ i bấy lâu này. Cầu nằm trên trục 
ñường ranh giữa 2 xã An Thạnh và An 
Thuận là 2 xã nghèo nhất  huyện. 

ðược biết  trước ñây trong buổ i lễ  
Khánh thành 2 cầu từ thiện Thạnh 
Khương B và Kênh Xuôi cũng ở huyện 
Thạnh Phú vào ngày 03-08-2014, ñông 
ñảo bà con ñã ñạo ñạt  nguyện vọng xin 
ñược làm cầu kênh 16, thì ñến ngày 22-
08-2014 ñã khởi công làm cầu: như vậy 
chỉ trong vòng 20 ngày ñã xin ñủ t iền 
làm cầu. 

Cầu khỉ cũ ñã bị hư mục, rất  trở ngạ i 
và nguy hiểm cho việc lưu thông, nhất  là 
các em nhỏ  phải qua cầu ñi học. ðáng 
lưu ý là trên ñường dẫn ñến cầu này có 
nhà bà cụ Trần Thị Nguy nay ñã 114 tuổi 
mà chưa thấy cây cầu bêtông bao giờ.  
Trong dịp AH Dương Bá Thế  ñi khảo sát 
thực ñịa ñể chuẩn bị làm cầu ñã gặp bà 
cụ, tuy tuổ i ñã cao mà trí nhớ vẫn còn 
minh mẫn, qua cuộc trao ñổi giữa bà cụ  
và ông Năm ðức là con út của bà cụ,  
năm nay ñã 85 tuổi, như sau: 

- Mấy ông này ñi ñâu ñây? 
- Mấy ông công chánh Sài gòn ñến 

xem làm cầu qua kênh 16. 

- Làm cầu gì? 
- Làm cầu xi măng. 
- Bộ  nói chơi sao chứ, có phải một  

ñồng năm ba quan gì sao mà làm 
nổ i, mắc t iền lắm, t iền ñâu mà 
làm? 

- Bởi vậy mấy ông công chánh mớ i 
tới coi và giúp bà con mình. 

- Ừ, có vậy, thì may ra mới ñược! 
Thật  cảm ñộng, một  cụ già gần ñất  xa 

trời, cũng như bao dân làng và trẻ em ñ i 
học, từ lâu ñã mơ ước một  cây cầu ñể ñ i 
lại sinh hoạt , học hành an toàn, không 
còn hồ i hộp lo âu khi phải leo qua cầu 
khỉ mỗ i ngày. 

“Cầu tre lắt  lẻo gập ghềnh khó ñi” 
Bà cụ Nguy ñã nói lên tâm tư giấc mơ 

sắp trở thành hiện thực. 
Cũng vì vậy mà những người ñóng 

góp tài trợ ñầu tiên chính là người dân 
ñịa phương, là những người nghèo ở 
vùng sâu vùng xa, bà Năm Nhạn và các 
nhà ở gần cầu ñã tự ñộng gom góp mang 
10 triệu ñồng ñến nhờ “Công chánh” làm 
cầu, làm ai cũng ngạc nhiên! 

Và sau ñó, nhân dân cùng chính 
quyền ñịa phương ñã quyết  tâm hoàn 
thành cây cầu trước thời hạn, mặc dù 
ñường dẫn từ huyện lộ  chính ñến cầu xa 
hơn 1000m  là lộ  ñất  lầy lộ i vì mưa lũ,  
làm cản trở giao thông. 

Trong buổ i lễ  khánh thành cầu, ñông 
ñảo bà con nhân dân ñến tham dự  và ñã 
hết  lòng cảm tạ  các nhà hảo tâm ñã giúp 
bà con ở nông thôn hẻo lánh này có ñược 
cầu bêtông rất  ñẹp. 

Nhân dịp này, AH Lê Chí Thăng, ñạ i 
diện Nhóm Ái hữu Công Chánh Sài gòn, 
ñã công bố  danh sách các nhà tài trợ 
trong và ngoài nước ñã giúp hoàn thành 
cầu, như sau ñây: 
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- AH Trần Thị Hòa, Mỹ: ….1000 USD 
- AH Lê Văn Sâm và phu nhân, Mỹ:  
………………………………..500 USD 
- Nhà hàng Golden Phoenix, Mỹ: 
………………………………..500 USD 
- AH Ngô Anh Tề, Mỹ: …….200 USD 
- AH Phạm Hữu Quang, Mỹ: 200 USD 
- Nhóm bạn Lê Kiều Diễm, Saigon:  
…………………………….11.000.000ñ  
- Bà Năm Nhạn và các nhà ở gần cầu:  
…………………………….10.000.000ñ  
- Bà QP Hồ Văn Trượng, THCC 

Saigon: ……………………4.000.000ñ  
- Bà QP Trương Võ Tấn, THCC 
Saigon: ……………………3.000.000ñ  
 
Các số  t iền tài trợ trên ñã ñáp ứng ñủ  

nhu cầu kinh phí vật  tư cho cầu kênh 16, 
tổng cộng là: 78.000.000ñ  

 
 
 

 
Cầu khỉ cũ 
 

 
Cắt băng khánh thành 

 
Bảng tên cầu 
 

 
Cầu Kênh 16 mới 
 

 
Cầu Kênh 16 mới 
 

Bà cụ Trần Thị Nguy và AH Lê Văn Sâm 
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