Những lời cãm tạ đến các vị ân nhân…
Lời của ông Võ Đình Sinh, người đang giúp đỡ cứu mạng bà Mong: “Tôi thật sự xúc động với
món quà của bà Trần thị Ít và QTTTT đã gởi về giúp đỡ cho bà Trần Thị Mong.”
Lời của Phạm Ngọc Sơn, giám hộ của bà Phạm Thị Phung, kính gởi đến bác Mai: "Nhận được
trợ giúp mỗi tháng 300 000 đồng của quí ân nhân, bà Phung đã vượt qua cảnh đói khổ không
nơi nương tựa của tuổi già.”
Cháu Nguyễn Lam Trường kính gởi cô Cung Diễm và cụ bà Cung Cảnh Phúc: "Sự giúp đỡ của
cô và cụ bà đã làm giảm bớt nổi đau do căn bệnh quái ác gây ra. Cháu hứa sẽ học hết sức để sau
này làm bác sĩ chửa bệnh cho ba mẹ, cho cháu và những bạn có hoàn cảnh giống cháu."
Lời của một người viết thư dùm cho bà Nguyễn Thị Ru gởi cho Trần David: "10 kg gạo... 150
000 đồng. Đây là món tiền mà suốt cả tháng đi bán đĩa, nhịn ăn, nhịn uống, góp lại bà cũng
không thể có được. Và nhờ đó mà những đứa con tâm thần của bà có được miếng ăn qua ngày."
Lời của Lê Thị Phạn gởi cho cô Vương Jeanny: “Em vô cùng xúc động khi được ân nhân và
QTTTT đã bảo trợ cho hoàn cảnh của em trong một năm. Các anh của TTTT đã mang quà...
đến cho em. Em xin chân thành cảm ơn.”
Lời của Lê Thanh Trúc gởi cho cô Lê Chơn: "Tôi rất xúc động khi nhận được món quà gồm...
Xin chúc ô/b Lê Chơn đạt nhiều may mắn và sức khoẻ dồi dào."
Lời của Nguyễn Văn Sơn gởi cho ông Nguyễn Bau: "Em vô cùng sung sướng và biết ơn. Từ
nay gia đình của em đỡ túng thiếu, các con của em được ăn no."
Cháu Trần thị Thu Thuỷ gởi cô Thái Quỳnh Trúc: "Nhờ món quà của bác mà cháu không đi đổi
nước, đã bớt đi sự khổ sở cho cháu. Bà ngoại cho cháu đi học đều đặn hơn lúc trước.”
Nguyễn Lữ, con trai bà Lục Thị Nghiên: “Tôi vô cùng biết ơn món quà quí giá của QTTTT và...
hằng tháng đã giúp đỡ cho gia đình tôi 10 ký gạo, 1 chai xì dầu, 1 chai dầu và một bì thư .”
Lời của Nguyền Thanh Tùng, người giám hộ của bà Bùi Thị Sâm, gởi Valerie Koh và Aaron:
"Nhờ sự hổ trợ của quí thân nhân mà bà Sâm đã có cuộc sống khá hơn và vượt qua được chật
vật khó khăn của cuộc sống."

