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SAVICE thân mến, 

      

Hôm qua 19.9.2011, mình đã cùng vợ chồng Anh Chị Vịnh 

Đào đi trao HB tại Kế Xuyên,điểm cuối của 8 Tỉnh Miền 

Trung được nhận HB Savice năm 2011-2012 .  
 

Bao lo âu và e ngại lúc ban đầu cũng đã qua, kể từ khi nhận 

được tin, mình sẽ đi trao HB từ Nha Trang đến Quảng Bình 

bằng phương tiện xe đò để gặp các Em Học Sinh như đã hẹn. 
 

Nhọc nhằn, mệt mõi qua từng chặng đường.  Nhưng khi đến 

mỗi nơi, được gặp gỡ những khuôn mặt thân thương, rạng rở 

chào đón.  Mình như tính hẳn lai. 
 

HB Savice năm học 2011 - 2012 đã được trao gởi với niềm 

hy vọng bằng nổ lực học tập.  Các Em sẽ có một tương lai 

tươi sáng hơn, mau chóng thoát khỏi cảnh khó nghèo lạc 

hậu. 
            

Gởi Quốc và Các Anh Chị CTV Savice những hình ảnh, thư 

cám tạ của các Em và giấy báo đậu Đại Học.  Đặc biệt năm 

nay có Em Dương Đăng Thanh ở Bố Trạch Quảng Bình đã 

thi đậu vào 2 trường ĐH. 

 

Mến chúc tất cả Sức khỏe, An Lành. 

Nguyễn Văn Thuận, Đại diện SAVICE tại  

Miền Trung và Cao Nguyên 
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Pleiku Ngày 3 Tháng 9 năm 2011 
 

SAVICE thân mến, 
 

Hôm nay, ngày 2-9-2011 là một ngày nghỉ lễ, chúng tôi mới có cơ hội nghỉ làm việc, và dễ dàng tập 

trung các em và phụ huynh để trao học bổng SAVICE.  Các em từ những buôn làng cách xa thị xã 

Pleiku vài chục cây số, cùng với cha mẹ về hội trường Đức An, nơi chúng tôi mượn để phát học bổng 

cho các em.  Trời Pleiku mùa mưa tầm tả, và ảm đạm... Dù hẹn các em và phụ huynh từ 8 giờ sáng, 

nhưng có lẻ trời mưa như vậy, thật khó cho mọi người đến đúng giờ.  
 

Trời mưa vẫn mưa khá to, đất sủng nước, trời nhạt nhòa. Hơn 9 giờ mà chỉ lác đác có vài em, tôi đâm 

lo, không biết các em có đến được không. Nhưng rồi, dẫu trời không dứt mưa, thời tiết cũng không 

ngăn cản các em đến với SAVICE, nhìn các em và phụ huynh đội mưa đến, ai nấy đều ướt át và lạnh 

lẽo, nhưng khuôn mặt em nào cũng rạng ngời. Khỏang 10 giờ, SAVICE bắt đầu buổi phát học bổng 

cho 27 em tỉnh Gia Lai và Kontum, trong đó chỉ có 5 em người Kinh, còn lại 22 em người Thượng. 
 

Thay mặt BĐH SAVICE, năm nay chỉ có tôi và cộng tác viên người Thượng và chị Ức, anh Quốc và 

anh Thuận không lên được. Tôi tâm tình với các em về nỗ lực của SAVICE qua mỗi năm. Các em đã 

đáp lại bằng nỗ lực học tập của mình để có thể đạt được điểm 7 đáp ứng yêu cầu của SAVICE. Các 

em người Thượng ở các buôn làng, học đến cấp II bằng tiếng Việt và lại đạt điểm cao, dường như là 

nỗ lực rất lớn. SAVICE đã đồng hành với các em dân tộc được 3 năm từ năm 2009.  Các em hứa sẽ 

quyết tâm cố gắng học giỏi trong năm học tới để tiếp tục nhận học bổng SAVICE. 
      

Các em dường như rưng rưng nước mắt khi cầm lấy chiếc phong bì được in cẩn thận hàng chữ “Học 

bổng SAVICE” được tôi và Chị Ức trao. Tôi không nghĩ hạt mưa nào còn vương trong mắt các em, 

có chăng là hạt mưa, kết tinh của niềm hy vọng và lòng biết ơn của các em. Dường như mọi mệt 

nhọc, lo lắng của tôi được những hạt mưa 

thủy tinh này xóa nhòa hết... Cám ơn các 

em, cám ơn SAVICE. 
 

Nhìn hình ảnh các em lại ra về trong cơn 

mưa Pleiku, lòng tôi thầm nghĩ các em này 

thật may mắn.  Ước mong sao có nhiều tấm 

lòng rộng mở của SAVICE tiếp tục nâng đỡ 

những cảnh đời kém may mắn cho các em 

có cơ hội biến những ước mơ đơn sơ được 

đi học thành hiện thực… 
                                                  

Nguyễn Thị Thu Sang 
Phát HB SAVICE ở Pleiku 
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HÀNH TRÌNH PHÁT HỌC BỔNG MIỀN BẮC…  
 

Liêm lấy vé máy bay giá rẻ đi Vinh chiều thứ bảy 3/9/2011, nhưng do ra trễ phải mua vé chuyến 

6h30 sáng chủ nhật 4/9/2011. Lại quay về và đi sáng hôm sau.  
 

Ngày 4/9/2011:  
 

Máy bay nhẹ nhàng đáp xuống thành phố Vinh, bắc Trung bộ, lúc 8h00. Mình khoác ba lô ra ngoài, 

vì các tỉnh đều ở xa, nên minh tiếp tục lên xe tốc hành 16 chỗ, đi từ Vinh ra Thanh Hóa. Từ sân bay 

Vinh đến trung tâm Thanh Hóa là 138 km, khoảng cách gần bằng từ Sài gòn đi Vũng tầu. Đường 

quốc lộ cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng phải mất 3 giờ mới đến nơi. 
 

Mình ghé nhà chị Thắm là CTV SAVICE tại Thanh Hóa, ăn trưa lúc 12 giờ, sau đó đi ngay về Yên 

Định cách Thanh Hóa 42 km, là địa điểm đầu tiên được chọn để phát học bổng trong hành trình phía 

Bắc của mình.  Mình nhớ năm 2009 Sơ Phượng đại diện đi các tỉnh phía Bắc, năm 2010 là anh Quốc, 

và năm nay mình lần đầu tiên đại diện các anh chị và đi một mình cũng hơi run, nhưng khi gặp chị 

Thắm, mọi lo âu của mình tan biến.  Chị Thắm rành rẽ địa phương và hướng dẫn mọi thứ nên mình 

chẳng còn gì phải lo. 
 

Sau điểm Yên Định, lại lên xe đi tiếp huyện Thọ Xuân cách đó 20 km.  Cả hai điểm mỗi nơ trao 15 

học bổng cho các em.  Vì là ngày trước lễ khai giảng, nên các em phải đi tập nghi thức cho ngày khai 

giảng ở trường, nên hai chị em phải chờ các em đến 17h30 mới trao xong học bổng.  Sau đó lội 

ngược 50 km quay về nhà chị Thắm.  Đến hơn 19 giờ tối mới về đến nhà. Giờ mới thấy ê ẩm, nghe 

anh Quốc kể đi phát học bổng 3 nơi mất cả ngày, giờ thì mình mới thấy đúng quá… 
 

Ngày 5/9/2011:   
 

6h30 chị Thắm đưa ra bến xe bus đi Thái Bình.  Chị quá chu đáo, chuẩn bị cho 1 túi trái cây nhãn và 

hồng, chai nước và khăn giấy nữa.  Ngồi xe đò 3 tiếng đến Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.  Anh 

Nguyễn Văn Tưởng ra bến xe đón và chở đi Vũ Thư và Hoàng Xá trước, và trao học bổng cho các 

em ở tỉnh Thái Bình.  Buổi chiều, sau giờ cơm trưa, anh Tưởng cho honda đến thăm nhà em Hạnh, 

một em học sinh nghèo sáng nay đã nhận học bổng.  Em trao được 24 học bổng ở hai điểm Vũ Thư 

và Hoàng Xá do anh Tưởng làm cộng tác viên. 
 

Em tiếp tục đi phát học bổng ở Sa Cát, một huyện giáp tỉnh Nam Định. Địa điểm này có 9 em học 

sinh được học bổng.  Đến chiều tối quay về lại TP Thái Bình để sáng mai đi sớm. 
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Ngày 6/9/2011: 
 

Sáng sớm khởi hành đi Nam Định là điểm phát học bổng cuối trong chương trình của em, Anh 

Tưởng không cho đi xe đò, nên lại đến đón đưa đi bằng xe máy.  Đi đường huyện nên chỉ mất 40 km, 

qua bến phà, hình như năm ngoái anh Quốc cũng đi thì phải… phà cũ rích và nhưng máy kêu ầm 

ầm… Anh Hậu là CTV ở Nam Định. Năm nay, Nam Định chỉ còn có 8 em được nhận học bổng.  Sau 

đó, ra thành phố Nam Định bắt xe đò về Hà Nội để kịp chuyến bay lúc 18g30 về lại Sài gòn. 
 

Chuyến đi chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng em học được quá nhiều điều… “đi một đàng học một sàng 

khôn”.  Liêm cảm thấy mình sống có ích hơn khi gắn kết với SAVICE để đem lại niềm hy vọng về 

một tương lai tươi sáng cho các em, mang đến niềm vui cho gia đình, cha mẹ các em được vơi đi ít 

nhiều nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh.  Và đặc biệt hơn, là được làm quen và cộng tác với các 

anh em CTV SAVICE ở mọi nơi, nhưng cùng chung một tấm lòng lo lắng, âm thầm làm việc cho các 

em học sinh nghèo.  
 

 Cám ơn SAVICE cho em cơ hội đi phát học bổng chuyến miền Bắc năm nay! 

 

Phan Thanh Liêm 

 

 

TToo  mmaakkee  aa  ddoonnaattiioonn,,  pplleeaassee  mmaakkee  cchheecckk  ppaayyaabbllee  ttoo  SSAAVVIICCEE  
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