VÀI NÉT VỀ TRẠI PHONG QUI HÒA - QUI NHƠN -BINH ĐỊNH
Kính Gởi : Hội Bạn Người Phong và tất cả Qúi Vị Ân Nhân .
Được biết Hội Bạn Người Phong sẽ tổ chức Đại Hội vào tháng 06.2009. Chị em Cộng đoàn Phanxicô
đang phục vụ tại Qui Hòa, và đặc biệt toàn thể anh chị em bệnh nhân phong tại Qui Hòa gởi lời chào
thăm thân ái và lòng biết ơn sâu xa nhất đến Ban Điều Hành Qúi Hội và toàn thể Qúi Vị Ân Nhân . Kính
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.
Trại phong Qui Hòa trước 1975 : Hội Dòng Phan Sinh Thừa
Sai Đức Mẹ hiện diện từ năm 1932 với mục đích ban đầu :
phục vụ những anh chị em bệnh nhân phong mà trước đây xem
như là một căn bệnh nan y, mọi người sợ hãi và xa lánh ! vì
vậy trại phong Qui Hòa cũng bị cô lập. Trại cách TP Qui Nhơn
khoảng 10km .
Hiện tại có 499 bệnh nhân, trong đó có 99 người già yếu,
neo đơn, tàn phế sống tập thể ( thường gọi là trại An Dưỡng )
vì họ cần được chăm sóc nhiều hơn còn lại 400 bệnh nhân
khác ở thành từng gia đình với khoảng hơn 200 em là con
cháu của bệnh nhân, từ mẫu giáo đến Đại Học.
Đặc biệt những năm gần đây, anh chị em bệnh nhân
phong tại Qui Hòa rất phấn khởi, vui mừng được Hội Bạn
Người Phong tại Hoa Kỳ giúp tiền ăn đều đặn mỗi tháng
7 USD . Một điễm mạnh đáng chú ý hơn : các em học
sinh từ Mẫu Giáo đến Đại Học là con cháu của bệnh
nhân đều được trợ cấp một ngân khoản tùy theo từng
cấp. Nhờ đó các em học sinh cấp II cấp III được theo học
các trường tại Qui Nhơn, những em đậu vào Trung Cấp,
Cao Đẵng , Đại học có thể học tại Qui Nhơn hoặc các
Tỉnh như Đà Nẵng, Huế , TP HCM v.v
3) Thành Qủa : Sau những năm được Hội Bạn Người
Phong giúp đỡ đã có những kết qủa cụ thể : một số em
tốt nghiệp ra trường đã trở về phục vụ tại Qui Hoà hoặc
đang làm việc tại các tỉnh, số lượng các em học sinh- sinh
viên cũng được tăng lên, đặc biệt những em sau khi tốt nghiệp cấp III đã cố gắng thi vào một ngành nghề
nếu không vào được đại học.
.
Một lần nữa cùng với Cha sở Giáo Xứ Qui Hòa , BGĐ và anh chị em bệnh nhân Qui Hòa xin chân
thành cám ơn Ban Điều Hành Hội Bạn Người Phong và Qúi Vị Ân Nhân đã tận tình giúp đỡ trong
những năm qua . Một điều duy nhất mà chúng tôi cùng với anh chị em bệnh nhân luôn nhắc nhở nhau
là cầu nguyện . Xin Chúa Chúc mọi Phúc Lành cho Qúi Hội và gia quyến luôn được bình an để tiếp tục
giúp đỡ những người khổ đau.
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