Thăm viếng Quãng Nam và Đà Nẵng
Sau khi tiền trạm các trung tâm xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng, QTTTT đã chọn 3 địa điểm trại mồ côi: chùa Quang Châu Đà Nẵng, Trại
mồ côi Phú Ninh ở Tam kỳ và trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi Tiên Phước Quảng Nam.
1.
Tại Chùa Quang Châu, đoàn đến lúc 12 giờ trưa ngày 27/7/2011, thăm viếng nơi đây có 12 cháu bé dưới 1 tuổi, 50 cháu trên 1
tuổi và có 5 cụ già. Đoàn đã tặng quà gồm sữa, dầu ăn, bánh, tả lót tiền tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

2. Tại trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh, đoàn TTTT đến lúc 15h30 cùng ngày, ở đây có 14 cháu dưới 1 tuổi, 37 cháu từ 1 tuổi đến 12
tuổi. QTTTT đã tặng 4 quạt máy (theo nhu cầu của Trung tâm) sữa bột dành cho cháu bé còn bú, sữa tươi cho các cháu lớn hơn, bánh mềm
và tiền 5.000.000VND.
3. Tại trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, đoàn đến lúc 17 giờ cùng ngày, đường đi cách trở rừng núi rất xa và đường sá hiểm trở khó
khăn. Tại đây có 19 em mồ côi tuổi từ 12 tuổi trở lên. Đoàn thăm và tặng quà các cháu gồm sữa tươi, bánh dinh dưỡng và tiền
3.000.000VND.
Tổng trị giá quà cho 2 trung tâm tại Quảng Nam hơn 10.000.000VNĐ.
Chuyến đi lần này ACE TTTT tuy có vất vả nhưng cũng rất vui, vì đã tiếp xúc trực tiếp các cháu để tặng quà và sinh hoạt vui chơi cùng với
các cháu lớn, được đùa nghịch ẵm bế các cháu nhỏ, các cháu rất thân thiện và rất đáng yêu.
Cám ơn các quý mạnh thường quân, bạn bè thân hữu tại Canada, Mỹ và Việt Nam đã rộng lòng giúp đỡ tài chánh và phương tiện để đem lại
niềm vui đến cho nhiều người có cuộc đời bất hạnh. Hy vọng những nụ cười và những niềm vui của các cụ già và các em nhỏ sẽ tồn tại mãi
trong tâm quý vị. Chúc quý vị dồi dào sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.
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