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Kính thưa quý Phật tử, quý Ân nhân, Thân hữu cùng các nhà Hảo tâm.
Từ đầu tháng Mười năm nay, cơn siêu bảo số 6 đã tràn vào Việt Nam và tàn phá bốn tỉnh miền
Trung từ Hà Tỉnh vào đến Thừa Thiên-Huế, nhưng chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Quảng Bình.
Hiện nay, trong khi cơn bảo số 7 (Sarika) sắp đổ vào miền Bắc Việt Nam, hậu quả kinh khủng
của trận bão lũ số 6 vẫn còn kéo dài. Toàn bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục bị nhấn chìm trong biển
nước trắng xóa do lũ từ nguồn đổ về và từ sông dâng lên tràn bờ. Hầu hết nước ngập chỉ còn lại
nóc nhà.
Ruộng nương ngập chìm, nông phẩm bị cuốn đi, xác gia súc trôi dạt khắp nơi trong khi đường xá
ngập nước làm gián đoạn giao thông. Truyền thông trong nước cho biết đến nay đã có mấy chục
người chết và cả trăm người bị mất tích. Hàng mấy chục nghìn người bỗng chốc trắng tay, cơ
nghiệp mất sạch, đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và thiếu thốn lương thực. …
Với hạnh nguyện “cho vui cứu khổ” của người con Phật và với truyền thống “Lá lành đùm lá
rách” của dân tộc Việt Nam, Hội Từ thiện GIAO ĐIỂM khẩn thiết kêu gọi quý vị Phật tử, quý vị
Ân nhân và thân hữu xa gần đóng góp hiện kim để giúp vơi bớt nỗi đau khổ của nạn nhân bão lụt
bất hạnh nơi quê nhà.
Hội Từ thiện Giao Điểm là tổ chức từ thiện vô vụ lợi và tất cả thành viên hoạt động tình nguyện
(không có chi phí văn phòng và nhân viên) nên toàn thể số hiện kim do ân nhân đóng góp sẽ
được dùng để mua phẩm vật cứu trợ và chuyển trực tiếp đến tay nạn nhân thiên tai. Xin gởi chi
phiếu về:
Giao Diem Humanitarian Foundation
P.O. Box 2188
Garden Grove CA 92842
USA
Xin thành thật cảm tạ quý Phật tử, quý Ân nhân, Thân hữu cùng các nhà Hảo tâm.
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