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Tình Quê Hương, Nghĩa Xóm Làng
Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu BTCT Trong Thời Gian Qua
AH Trần Trung Trực và Nguyễn Thanh Liêm
Những xóm làng ở miền Tây Nam Bộ
thường có hệ thống sông rạch chằng chịt, đời
sống dân h
chủ yếu là nông nghiệp, nên
gặp nhiều khó khă tro vấ đề giao thông,
nếu vẫn dùng những chiếc cầu khỉ hay ván
gỗ. Để giải quyết khó khă ày, hóm AHCC
Sài Gòn với cộng tác của các nhà hảo tâm và
dân trong xã, đã thay thế những cầu khỉ bằng
cầu BTCT. Ngoài ra, những em nhỏ đi trê
những cầu khỉ không an toàn, và nguy hiểm
vào nhữ
ày mưa ió.

Nguyễn Văn Liêm, Austin, Hoa Kỳ, 1000
USD, phật tử chùa Phật Quang, Edmonton,
Canada và chị Phạm Cúc, Canada 2700
CAD.
4- Gắn 2 bộ đèn Solar Garden Light 4 cho
cầu Mỹ Đức Đông, xã Mỹ Đức Đông, huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hội VESAF tài trợ.
5- Xây cầu Tổ NDTQ 15 tại xã Bình Thành,
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ
gia đình cố AH Lê Ngọc Phượng , 50 triệu
VNĐ.
Để thự hiệ
hữ
dự án này, hầ
vật liệu do các nhà hảo tâm tài trợ, dân ư
trong khu vực tiếp tay bằng sức lực hay trả
tiền thuê nhân công, và hóm AHCC Sài Gò
lo lập dự án và giám sát kỹ thuật. Đây là một
cách làm phối hợp của hiều
ười để giải
quyết nhữ khó khă , làm ho đời sống dân
h
tro
xã mỗi
ày khá hơ , an toàn
hơ , đ
hư ý
hĩa “Tình Quê Hương,
Nghĩa Xóm Làng”.

Đây là chiếc cầu khỉ và các em dùng nó đến trường

Trong thời gian qua, nhóm AHCC Sài
Gò đã hoà tất được 3 cầu BTCT thay thế
cầu khỉ và làm đường bê tông cho những
xóm làng nghèo ở Việt Nam. Sau đây là da h
sách những dự á đã thực hiện trong thời
gian qua:
1- Xây cầu Kênh Giữa tại ấp Thạnh Hưng, xã
Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nhà tài trợ bà Hoàng Đức Tài, VA, Hoa Kỳ,
2000 USD.
2- Xây cầu Tổ NDTQ 14-16 tại xã Định Trung,
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ AH
Nguyễn Cư, Úc Đại Lợi, 97.5 triệu VNĐ.
3- Xây cầu Rạch Triền tại xã An Qui, huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ AH

Trong các nhà hảo tâm trên toàn thế
giới, hội VESAF Hoa Kỳ là một tổ chức tình
nguyện ở Mỹ đã tài trợ phần lớn. Chúng tôi
có một lần tiếp xúc với ông Lâm Nghị và ngỏ
lời khen tặ
ông ta. Ông ấy ói: “Ông làm
một việc mà một người Việt nào cũng muốn
làm và với khả năng của ông ta, đâu đáng kể
gì!”. Ch
tôi hy vọng các nhà hảo tâm trên
toàn thế giới, đặc biệt các AH/TH CC tiếp tay,
đó
ó thêm để ho đời sống nông thôn
miề Nam khá hơ , a toà hơ .
Trong những dự án mà nhóm AHCC
Sài Gòn thự hiệ kỳ này gồm có vài dự án
do các AHCC bảo trợ. Đó là dự án do AH
Nguyễ Cư, Úc Châu, bảo trợ; dự án do cố
kỹ sư Lê N ọ Phượng, Khóa 6 KSCC, bảo
trợ; AH Nguyễ Vă Liêm, Austin, Texas tài
trợ một phần vài dự án. AH Bùi Đức Hợp và
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hóm Sơ Nam và hiều AHCC khá đã bảo
trợ rất nhiều dự án trướ đây.
Dù nhóm AHCC Sài Gòn cố gắng làm,
hư
ần nhất có những nhà hảo tâm bảo
trợ. Khô
ó xi mă , đá, át, không có cốt
sắt thì muốn xây cầu ũ
khô
làm được.
Trong mấy ăm ay, hóm đã thực hiện
được khoảng 60 dự án, so với hàng chục
ngàn chiếc cầu khỉ hay ván cầ được thay
thế. Hiện nay nhóm AHCC Sài Gòn chỉ có 4
ười hoạt động mạ h. Đó là a h N uyễn
Vă Liêm, chị Lưu Kim Loan, a h Pha Vă
Nho và anh Nguyễ Vă N ôi.
â h
trong các xóm làng nghèo,
và đặc biệt các em nhỏ, rất vui mừng có
được chiếc cầu BTCT đi lại. Dù không thể nói
hết lời ám ơ á hà tài trợ đã khô
ại
tốn kém giúp cho họ một chiếc cầu khang
trang và an toàn, họ luôn nhớ ơ á hà tài
trợ và rá tu trì để chiếc cầu vĩ h viễn là của
họ và “Tình Quê Hương, Nghĩa Xóm Làng”
luôn sống mãi.
Sau đây là
công tác:
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Cầu Tổ NDTQ Số 14-16

Cầu ván cũ

Cầu khánh thành khang trang

hững hình ảnh của các

Cầu Kênh Giữa

Cầu Rạch Triền

Cầu gỗ cũ

Cầu cũ

Cầu mới hoàn thành thật khang trang

Cầu hoàn thành khang trang hơn chiếc cầu ván ọp ẹp
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Gắn Đèn Solar Garden Light

Bảng khánh thành cầu
Gắn đèn Solar Garden Light

Chụp hình kỷ niệm

Cầu Tổ NDTQ Số 15

AH Lê Văn Sâm ở Oklahoma City là
người hăng say trong công việc làm từ
thiện xây cầu BTCT. Anh trước đây đã
về VN nhiều năm làm việc xây cầu
BTCT với nhóm AHCC Sài Gòn, đặc
biệt làm YouTube cho những công tác
xây cầu BTCT. Nay, anh bị nhiều bệnh
như thận và tim, v.v. nên đã về lại
Oklahoma City chữa trị. Tuy vậy, anh
cũng ráng làm vài YouTube cho công
tác này, như 2 Youtube sau đây:

1- Youtube Cầu Mỹ Tân 4

2- và Youtube Cầu Xẻo Cách
Cầu cũ

Lễ khánh thành cầu Tổ NDTQ 15

Xin quí AH/TH cầu nguyện cho AH
Sâm sớm khỏe mạnh và tiếp tục làm
công việc thiện nguyện. Một ngày sống
của AH Sâm đều có ý nghĩa: Giúp đồng
bào quê hương nghèo khó được khá hơn
một chút và đồng bào và các em nhỏ có
phương tiện an toàn di chuyển đi làm
hoặc đi học.

