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Chia sẻ với Savice CTV Nguyễn Văn Thuận 
 

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tình nguyện viên SAVICE, chúng tôi giới thiệu Anh Thuận, 

người chịu trách nhiệm cho các hoạt động SAVICE ở miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. 

 

H: Anh ‘cống hiến’ bao nhiêu thời gian hoặc vật liệu cho SAVICE? 
 

TL: Với mong muốn Chương trình HB Savice được phổ biển rộng rãi, có hiệu quả và công bằng.  

Những lúc đi cứu trợ hoặc đến các vùng quê.  Mình tim cách tiếp xúc các Thầy Cô giáo và những 

người thiện chí tại địa phương, tìm kiếm, ghi nhận những hoàn cảnh học sinh nghèo hiếu học.  Hè  đến 

sẽ tịm gặp các Em, xem kết quả học tập và hoàn cảnh gia đình.  Sau đó tổng hợp danh sách gởi vào 

Saigon để các Anh Chị Savice xét cấp học bổng.  Thời gian dành cho Savice thường từ một đến 2 

tháng cho một niên khóa. 

 

H:  Ai giới thiệu SAVICE cho anh?  Làm sao anh biết được SAVICE?      
 

TL: Anh Chi Vịnh Đào la bạn thân từ nhỏ.  5 năm trước trong lần gặp lại. Vịnh đã cho biết chương 

trình này và mình sẵn sàng tự nguyện tham gia. 

         

H:  Điều gì thúc đẩy anh tham gia với SAVICE? 
 

TL: Được chia xẻ và giúp ích mọi người là ước mơ của minh từ khi tham gia phong trào Hướng Đạo.  

Savice là nơi mình thưc hiện hoài bảo này.  

         

H:  Anh thấy SAVICE làm gì tốt nhất? 
 

TL:  Điều Savice làm được là đã chọn trẻ em nghèo hiếu học, hổ trợ, tạo cơ hội vươn lên để thay đổi 

cuộc đời. 

 

H:  Anh thấy SAVICE có thể làm gì tốt hơn? 
 

TL:  During Trong tình hình kinh tế khó khăn chung. Nếu Savice giữ được mục tiêu quyên góp hằng 

năm là điều đáng mừng.Trường hợp có nhiều hơn.ngoài số tiền cho Học bổng và xây dưng 10 lớp 

học. Savice có thể dành một ít để may áo quần cho các Em HS cấp I tại các trường trung du rất 

khó nghèo . 
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H:  SAVICE giống hay khác các tổ chức từ thiện khác mà anh biết ra sao? 
 

TL: Mình cũng được tham gia nhiều nhóm từ thiện. Nhưng thường là ngắn hạn, tính cách phong trào, 

không bền vững. Savice có mục tiêu lâu dài, tổ chức có hệ thống, phân định công việc rõ ràng,quy tụ 

đươc nhiều CTV thiện chí và đặc biệt điều mình yêu thích nhất là Savice không phô trương. 

 

H:  Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong sự tham gia với SAVICE là gì? 
 

TL: Mình xin trích đoạn nhật ký " Đi trao học bổng năm 2011 "để chia xẻ niềm đam mê quên đi nhọc 

nhằn khi phải đón xe đò trên quốc lộ, vược hơn ngàn cây số trong 2 ngày để kịp trao HB cho các Em.  

" . . . 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. "   

 

H:  Anh có lời khuyên nào ai đã cho anh mà đã giúp anh vượt qua cuộc khó khăn trong đời anh 

muốn học sinh SAVICE biết? 
 

TL: Khi gặp các Em, mình thường kể lại hoàn cảnh khó khăn tận cùng của chính gia đình mình đã 

vượt qua, phải tần tảo nuôi con ăn học. để các Em hiểu được sự hy sinh và kỳ vọng mà Cha mẹ nào 

cũng mong muốn cho con cái minh có một tương lai tươi sáng bằng chính con đương học vấn. 

 

 

 

 

 

 

 

To make a donation, please make check payable to SAVICE 
30052 Tomas   

Rancho Santa Margarita                        www.savice.org      
CA 92688    Tel: 949-888-2444 ext 105         savice.org@gmail.com 
                

mailto:savice.org@gmail.com
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Những trao đổi lời cảm ơn và lời chúc cuối năm 2011 

 

Từ Mỹ đến Việt Nam: 

 

“Quốc và các cộng tác viên mến, 
 

Thay mặt cho thành viên Savice Mỹ, Phú gởi lời cảm ơn chân thành đến sơ Phương, sơ Trang, Liêm, 

Hiệp, a. Thuần, Quốc, và tất cả các cộng tác viên. 
 

Sự hy sinh của tất cả thật lớn lao, thời gian, đi lại, chi phí riêng để tận tâm cho công việc bái ái hoàn 

toàn không vụ lợi này. 
 

Tất cả chỉ vì tương lai của một thiểu số em nghèo mình giúp được! 
 

Việc làm của các bạn rất lớn lao, học vấn sẽ giúp thay đổi cuộc sống các em và mọi người chung 

quanh em trong tương lai. 
 

Thật cảm phục, 

C. KV, Anh Hùng, anh Chính, anh Phán, Anh Vịnh, Chị Đào, Liên, Phú” 

 

Từ Việt Nam tới Mỹ: 

 

Ngày 18 tháng 12, 2011, SAVICE thành viên trong nhóm tại Việt Nam trao 12 trên tổng số 33 học 

bổng đại học cho sinh viên từ một năm hoạt động SAVICE. 
 

Vào cuối năm 2011, nhóm nghiên cứu tại Việt Nam được lựa chọn một đại diện để gửi lời chúc tới 

Mỹ: Đào Nguyễn Trúc Kha, một học sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn An, Tỉnh Ninh Thuận. 

SAVICE sẽ đi bên em với hy vọng em sẽ trở thành một trong những học sinh nhận được học bổng đại 

học. Trúc Kha viết: 
 

“Trong học kỳ vừa rồi, em đã cố gắng học tốt và đạt được danh hiệu học sinh Giỏi.  Khi nhận được số 

tiền từ quỹ anh chị, em rất vui và tự nhủ với lòng mình là phải luôn học tập tốt, rèn luyện mình để xứng 

đáng với sự mong đợi của cac anh chị. 
 

Một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là năm mới gõ cửa mọi nhà.  Em cũng kính chúc các anh chị đón 

năm mới an khang, thịnh vượng, và vạn sự như ý. 
 

Kính thư, 

Đào Nguyên Trúc Kha” 


