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EDITO
Viết bởi

Marc de Muynck

TRONG BảN TIN

Để giảm nhẹ công việc của người soạn
thảo và những người dịch bản tin của
Hội, như quý bạn sẽ thấy, chúng tôi đã
chọn làm bản tin ngắn gọn mà vẫn nêu
được những điểm chủ yếu về hoạt động
của Hội trên các lãnh vực.
Mỗi thành viên chủ chốt của Hội đều phải
lo việc chuẩn bị bản tin hai tháng một kỳ
nầy, nếu quý bạn có bài cần gởi cho ban
biên tập xin vui lòng gởi đến văn phòng
Hội hoặc gởi thẳng cho tôi. Thân ái.
.

Chuyện cổ tích và xếp hình bằng
giấy
Trang 3

THEO DÕI CHÚNG TOI
Bạn đọc thân mến,

internet : www.lesenfantsdudragon.com
Blog :
http://marcopolo1949.skyrock.com/

Các dự án

Họp
Viết bởi

Trang 2

Marc de Muynck

Buổi họp ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại nhà Jean-François Duboc (biệt danh Jeff), anh
Jeff đã chuẩn bị các món ăn trong các đĩa nhỏ chồng chất trên các đĩa lớn để đón
chúng ta.
Chúng tôi đã sơ kết tiến độ các dự án và bàn bạc xung quanh dự án xây nhà tiếp
nhận trẻ mồ côi. Mathilde thông tin về hồ sơ mà ta sẽ trình cho l'AFD.
Bạn trẻ Thiện Phước (biệt hiệu Coca) nhận phụ trách tiếp đón các tình nguyện viên.

Hoạt động ở Pháp
Trang 2
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NHÀ NUÔI TRẻ CủA CHÚNG TA

Nhà mồ côi
Viết bởi

Marc de Muynck

Nhà nuôi trẻ mồ côi Minh Tâm nay
đã được chính quyền cho phép hoạt
động, chúng tôi hợp đồng liên kết với
trung tâm nầy trong vòng 2 năm.
Chúng tôi sắp hỗ trợ Minh Tâm một
cách chính thức. Công việc sắp tới là
hoàn tất công trình sửa chữa xây
mới và dọn lại phòng cho các cháu,
phòng cho các cô chăm sóc sức
khỏe và một phòng vi tính nhỏ.

Các dự án
Viết bởi

Marc de Muynck

Về hoạt động nầy, chúng ta nồng
nhiệt cảm ơn ông Thierry Siaens và
người bạn của ông tại Việt Nam, ông
Lê Hải Trung, thuộc hội "Toboggan"
của Bỉ. Hội nầy sau 5 năm hoạt động
nay đã ngưng và có hảo tâm tặng lại
cho hội chúng ta những vật tư thiết bị
hữu ích cho việc chỉnh trang nhà
nuôi trẻ mồ côi Minh Tâm : hơn 20
giường tầng, bàn và tủ gỗ, 2 truyền
hình, 2 tủ lạnh, và một số đồ dùng
khác.

Xã Gia Canh - Tỉnh Đồng Nai
2 nhà tình thương vừa xây xong và một
giếng chung được khoang xong. Giữa
tháng 3 sẽ bắt đầu 2 trạm xử lý nước
uống.

Cần Giuộc - Tỉnh Long An
3 nhà tình thương đang xây và các bồn
chứa nước mưa bằng bê-tông đang lắp
đặt.

Tài trợ của
Lions Club
Viết bởi

Bui Huy Lan

Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm nguồn
quỹ và cần sự huy động của tất cả mọi
người để thúc đẩy việc tích lũy
vốn. Do những khó khăn trong việc
kêu gọi góp vốn, Marc đã đề nghị với
các cấp chính quyền địa phương ký
một hợp đồng trong đó có một câu đặc
biệt : "Nếu đến ngày 31/12/2014, Hội
không có khả năng gom được số vốn
cần thiết cho việc thực hiện các công
trình xây dựng, thì Hội "Những đứa
con của Rồng" sẽ mất hết đặc quyền
trên đất xây dựng và hợp đồng nầy sẽ
vô hiệu".

TIếN TRÌNH CÁC Dự ÁN

2009 : 1
2010 : 2
2011 : 6
2012 : 15
2013 : 7

31

15/03/2013

nhà xây dựng

: Trong buổi khai mạc
Hội nghị lần thứ 13 của Val Antiquaires et
Métiers d'Art, Chủ tịch BÙI HUY Lân của
chúng ta nhận được từ tay ông Michael
BODECHON, Chủ tịch chi hội Lions-Club
tại Valenciennes Vallée de l'Escaut, một
ngân phiếu quí giá ủng hộ các hành động
của chúng ta tại Việt Nam. Chúng tôi
thành thật cám ơn hội này và tất cả các
thành viên.
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24/02/2013

Chuyện cổ tích
và xếp hình
bằng giấy
Viết bởi

CảM ƠN

: Hélène đến thăm các
em nhỏ tại trung tâm Minh Tâm trong một
không gian rất yên bình. Bầu không khí
nơi đây trở nên sống động hơn nhờ tiếng
chuông chùa hoà nhịp với tiếng kinh cầu
vang vọng. Bao trùm khắp cả không gian
là khói nhang lan toả như hình xoắn ốc, là
những cánh hạc giấy của bà Hélène…

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến 3 sinh
viên của trường Đại học Sư phạm vì đã
đồng hành cùng Helene trong suốt thời
gian bà làm việc ở VietNam và đã
phiên dịch rất tốt, giúp chúng ta hiểu
được loại hình nghệ thuật này . Chúng
tôi cũng gửi lời cảm ơn đến giáo viên
hướng dẫn của họ là Cô Lương Thị
Mai Trâm, và tất nhiên cũng rất cảm ơn
bà Helene Phung vì những màn trình
diễn của bà.Là người gốc Việt Nam,
giờ đây, bà Helene Phung đã đi về
thăm quê mẹ ở miền Bắc Việt Nam..bà
Hứa sẽ quay lại Việt Nam một lần nữa..

Marc de Muynck

23/02/2013

: Bà Hélène PHUNG,
người kể chuyện của trung tâm Nghệ
thuật kể chuyện ở tỉnh Isère đã đến thăm
các em nhỏ ở mái ấm Truyền Tin. Nếu
như lúc đầu, các em có phần nhút nhát
khi nghe kể chuyện thì càng về sau, các
em càng mạnh dạng hơn để chủ động
tham gia vào trò xếp giấy. Mời ghé thăm
trang web parolesdesoie.com

Các cuộc
họp

25/02/2013 : Hélène đã

biễu diễn lần
cuối tiết mục xếp giấy nghệ thuật của
mình ở lớp học tình thương Vinh Sơn (
đường Nơ Trang Long ). Có trên 60 học
sinh của trường tham dự, chủ yếu là các
em học sinh lớp 3 và lớp 4.. Mọi người
đều nhiệt tình tham gia tạo nên bầu
không khí tương tác thật hoàn hảo..
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