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Tâm Thư
Kính thưa:
- quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo;
- quý vị đại diện các đoàn thể, tổ chức;
- quý thân hào nhân sĩ cùng toàn thể quý đồng hương,
Trong tuần lễ qua đồng bào của chúng ta tại miền Trung (Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) đã trải qua cơn lũ lụt kinh hoàng
chưa từng có trong hàng chục năm qua.
Trên các trang mạng truyền thông từ khắp nơi đã loan tải chi
tiết những hình ảnh thương tâm của bà con vùng lũ lụt. Các
chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Nam Hàn và Trung Quốc, v.v...cũng đã lần lượt công bố
cứu trợ tài chánh, riêng EU là €1,3 triệu.
Nhiễu điều phũ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Hay
Bầu ơi, thương lấy bí cùng
tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn
Nhìn cảnh đồng bào ngoi ngóp, xác xơ trong cơn hoạn nạn do
thiên tai lũ lụt gây ra, chúng ta không khỏi chạnh lòng đau xót,
thương tâm.
Chưa hết, "phước bất trùng lai họa vô đơn chí", cái phước thì
biệt vô âm tính, không thấy đâu mà cái họa thì ôi thôi liên tù tì.
Cơn đại họa lũ lụt chưa dứt thì ngọn bão cấp 9 với tốc độ 150
km/giờ đang lăm le ngoài biển Đông có thể ập vào miền lũ lụt
trong những ngày tới đây bất cứ lúc nào. Rồi đây, khi cơn bão
lũ ập đến, những đồng bào nạn nhân miền Trung, đang khi còn
lóp ngóp, thì phải ra sao...!!? trong tình huống ấy chúng tôi thật
không dám nghĩ đến.
Thế nên, chúng tôi, Ban Thường Vụ Cộng Đồng đã có một
phiên họp khẩn cấp online đễ cùng nhau bàn bạc tìm phương
cách vận động tài chánh trong cộng đồng người Việt chúng ta
tại Hòa Lan cùng chung tay đóng góp trong tinh thần "một cây
làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" để phần
nào an ủi, trợ giúp ít nhiều cho đồng bào nạn nhân lũ lụt tại quê
nhà.
Trong tinh thần tương thân tương ái, máu chảy ruột mềm, lá lành đùm lá rách, chúng tôi tha thiết
kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả quý đồng hương hãy mở rộng vòng ra tay cứu giúp đồng bào mình
đang trong cơn nguy khốn, khổ ải, ngặt nghèo.
Tài chánh đóng góp quý đồng hương có thể gởi về trương mục của cộng đồng với ghi chú: "bão lụt
miền Trung" qua IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN

Chiến dịch cứu trợ sẽ bắt đầu ngay từ khi thư kêu gọi này được phát đi cho đến hết ngày 30-112020 sẽ chấm dứt.
Xin thay mặt những đồng bào nạn nhân lũ lụt miền Trung, và thay mặt quý anh chị trong Ban
Thường Vụ Cộng Đồng kính gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý đồng hương, những nhà
hảo tâm đầy lòng nhân ái.
Trân trọng kính chào thân ái,
Nguyễn Hữu Phước
Chủ Tịch Cộng Đồng

