
Kính gửi Hội Bạn Người Cùi        

Trước hết tôi xin gửi lời kính chào Hội Bạn Người Phong CaLi Hoa Kỳ đã 

về Việt Nam và tới thăm  bệnh nhân phong trại Quỳnh Lập.  Nhân dịp đầu 

xuân năm  mới 2011, gia đình chúng tôi kính chúc quý Hội và quý ân nhân 

luôn luôn mạnh khỏe , bình an và hạnh phúc ! 

Kính thưa quý ân nhân, đã 6 năm qua bà con bệnh nhân trại phong Quỳnh 

Lập nói chung và gia đình tôi nói riêng đã hưởng được sự hồng phúc của 

quý ân nhân qua Hội Bạn Người Cùi đến chia sẽ nỗi đau vì bệnh tật gây 

cho chúng tôi phải chịu, và quan tâm cho chúng tôi từng bữa ăn.  Hội cũng 

đã tạo điều  kiện giúp đỡ cho các em học sinh, con cháu chúng tôi được 

học tập tốt hơn.  Trong 6 năm qua, cuộc sống của bệnh nhân phong có rất 

nhiểu thay đổi, có thêm sức khỏe để chống đỡ với bệnh tật.  Các con cháu 

chúng tôi được cấp học bổng của quý Hội, các cháu đua nhau học giỏi, có 

nhiều em vào được đại học và cũng có em đã tốt nghiệp có việc làm tốt.  

Trong số đó có con tôi là cháu Việt hiện đang học Y Khoa năm cuối.  Xin 

chân thành cám ơn quý ân nhân và Hội rất nhiều.  Gia đình chúng tôi cũng 

như cháu Việt đã mang ơn quý ân nhân và Hội qúa nhiều rồi, nhưng xin 

quý ân nhân và Hội đã thương thì thương cho trót, là giúp cho cháu Việt 

học thêm 2 năm về ngành chuyên  môn, để sau khi ra trường Cháu trở về 

trại phong Quỳnh Lập phục vụ cho các bệnh nhân phong ở đây. 

Một lần nữa gia đình chúng tôi xin đời đời nhớ ơn quý ân nhân và Hội. 

Ô Bà Nguyễn . . . . . . 

 


