
Dear Benefactors and Friends, 
 
In response to the earthquake in Nepal at the end of April 2015, Giao Diem Humanitarian 
Foundation (GDHF) sent out the announcement to ask for donations from our 
Benefactors and Friends who have generously responded. By early July, we had received 
a total of $4,410. As mentioned in the announcement, we sent the entire amount to 
AmeriCares.  
 
Please read below the summary of AmeriCares activities in assisting Nepal since the 
earthquake and the thank you letter from the President and CEO of AmeriCares, Mr. 
Michael J. Nyenhuis. 
 
On April 25, 2015 a powerful magnitude 7.8 earthquake struck Nepal, killing more than 

8,000 people, injuring many more and, in minutes, destroying homes and 
decimating the health system. Landslides blocked roads, cutting off access to 
remote mountain villages. 

Within 48 hours, a medical and emergency response team from AmeriCares India office 
was in Kathmandu, Nepal’s capital, with critical medicine for injured 
survivors. As the team began to treat survivors and assess damages, 
AmeriCares prepared air shipments of medical aid and mobilized and equipped 
additional staff and volunteer medical teams. 

Just 10 days after the earthquake, AmeriCares airlifted close to $1 million in medicine 
and supplies that met needs defined by Nepal’s Ministry of Health and 
Population and the World Health Organization. The emergency response team 
established a warehouse on May 10 and to date, AmeriCares has delivered 
more than $21.5 million in medicines and supplies have been shipped or hand 
carried to Nepal. 

More than 1,000 health facilities were damaged or destroyed, disrupting the delivery of 
medical services and creating an immediate need for medical aid,” says 
AmeriCares Vice President of Emergency Response Garrett Ingoglia, who 
traveled to Nepal in May. “Our medicine and supplies were distributed to 17 
health partners, including hospitals and clinics.” 

Medical teams mobilized by AmeriCares traveled to remote areas to deliver care, even as 
aftershocks rocked the region. In Arughat, in Dhading District, an AmeriCares 
medical team was the first relief organization to arrive by land and, in just a 
few hours, treated 375 survivors. Within the month, AmeriCares-supported 
teams had treated more than 2,000 survivors—both in Kathmandu and remote 
mountain villages reachable only by helicopter. 

Now, AmeriCares is working with local partners on plans for long-term recovery. “We 
are committed to providing health care access for immediate needs and 
restoring health services,” says AmeriCares President and CEO Michael J. 
Nyenhuis. 

  
We are very grateful to Giao Diem Humanitarian Foundation for their support of this 
critical humanitarian relief effort. 

 



E-mail July 24th, 2015 
Cornelia Brefka, Associate Director 

Foundation Partnerships 
 
Letter of AmeriCares’ President and CEO 

Letter dated July 27th, 2015  
Michael J. Nyenhuis 

President and CEO 
AmeriCares Foundation 

 
 
In addition, learning about the immediate departure of a delegation of Đạo Phật Ngày 
Nay (Buddhism Today), www.DaoPhatNgayNay.com, to Nepal in mid-June to deliver its 
own monetary and material aids, GDHF decided to send $6,000 from our General Fund 
for Disaster Relief to this organization. 
Please read below the report (in Vietnamese) of the activities of Đạo Phật Ngày Nay and 
view the photos taken during its trip to Nepal in mid-June, 2015.  
 
 
Đoàn	Phật	giáo	Việt	Nam	cứu	trợ	nạn	nhân	động	đất	tại	Nepal	
	

Sáng	18	tháng	6	năm	2015	tại	chùa	World	Peace	Temple	(chùa	hòa	bình	thế	
giới)	ở	Kathmandu	thủ	đô	của	Nepal	đã	diễn	ra	lễ	cầu	nguyện	và	trao	tặng	quà	cho	
nạn	nhân	trong	trận	động	đất	vừa	qua	đã	làm	cho	tổng	số	người	chết	trong	hai	trận	
động	đất	hơn	8.800	người	và	làm	hơn	17.800	người	bị	thương,	khiến	cả	thế	giới	bàng	
hoàng.	Thảm	họa	này	cũng	phá	hủy	hoặc	làm	hư	hại	hơn	600.000	ngôi	nhà	và	ảnh	
hưởng	tới	8,1	triệu	người,	tương	đương	hơn	một	phần	tư	dân	số	Nepal.		

Rút	ngắn	3	ngày	chương	trình	hoằng	pháp	cho	cộng	đồng	Phật	tử	Việt	Nam	tại	
Nhật	Bản,	TT.	Thích	Nhật	Từ	-	Phó	Viện	trưởng	HVPGVN	tại	TP.	HCM,	chủ	tịch	sáng	
lập	quỹ	Đạo	Phật	Ngày	Nay,	cùng	ĐĐ.	Thích	Ngộ	Dũng	đã	nối	chuyến	Nhật	Bản	–	Hồng	
Kông	–	Malaysia	–	Nepal.	Phái	đoàn	Phật	giáo	Việt	Nam	được	TT.	Nigrodha	–	Phó	chủ	
tịch	Hồi	đồng	Phát	triển	Lâm	Tỳ	Ni	và	các	Phật	tử	trong	trang	phục	truyền	thống	tiếp	
đón	tại	phi	trường.		

Chương	trình	cứu	trợ	các	nạn	nhân	động	đất	gồm	4	ngày	bắt	đầu	từ	18-06	và	
kết	thúc	vào	tối	21-06-2015.	Sáng	ngày	18-06,	lễ	cầu	siêu	cho	hơn	8800	nạn	nhân	xấu	
số	và	cầu	an	cho	gần	20.000	bị	thương	trong	thảm	họa	động	đất	được	diễn	ra	tại	chùa	
Hòa	Bình	Thế	Giới	(World	Peace	Temple).	Về	phía	Phật	giáo	Nepal	có	Hòa	thượng	
Tăng	trưởng	Ashwaghoshwa	Mahathero,	TT.	Nigrodha	-	Phó	chủ	tịch	Hội	đồng	phát	
triển	Lâm	Tỳ	Ni	(LDT),	TT.	Khenpo	Chimed	–	Đại	biểu	Quốc	hội	Nepal.	Về	phía	chính	
phủ	Nepal	có Bộ trưởng bộ Công nghiệp Nepal là ông	Mahesh	Basnet.	Sau	lễ	cầu	an,	
phái	đoàn	đã	trao	tặng	222	xuất	quà	(mỗi	phần	quà	trị	giá	50USD	cho	các	Tăng	Ni	và	
các	Phật	tử	Nepal	có	cha	mẹ	và	người	thân	đã	thiệt	mạng	trong	trận	động	đất	
25/04/2015	vừa	qua.		

Buổi	chiều	18/6/2015,	đoàn	đã	tới	ngôi		làng	Lamatar,	đoàn	đã	trao	300	xuất	
quà,	mỗi	phần	quà	bao	gồm	50USD	tiền	mặt	và	62	USD	(gồm	7	tấm	tôn	tráng	kẽm)	và	
một	chiếc	áo.	Đón	tiếp	đoàn	có	ông	Chandra	Maharjan	-	Đại	biểu	Quốc	hội	Nepal	và	

http://giaodiemhumanitarian.org/wp-content/uploads/Americares_GDHFNepal2015.pdf


TT.Bhikshu	Nigrodha,	Phó	chủ	tịch	Hội	đồng	phát	triển	Lâm	Tỳ	Ni	(LDT)	cùng	một	số	
chư	Tăng	của	Nepal.	

Ngày	19/06/2015,	phái	đoàn	đã	đến	chùa	Betravati,	huyện	Nuvakol	ngoại	ô	
Kathmandu.	Ngôi	chùa	này	là	nơi	tá	túc	tạm	thời	của	182	gia	đình	nạn	nhân	đến	từ	
núi	Lang	Tang.	Sau	đó,	đoàn	đã	đi	hơn	3	tiếng	đồng	hồ	để	đến	tỉnh	Ranis	Wari	để	trao	
tặng	239	xuất	quà	và	250	bộ	quần	áo	trẻ	em.	Tiếp	tục	đi	thêm	1	giờ	đồng	hồ,	đoàn	đã	
đến	làng	Lang	Tang,	nơi	bị	sạt	lở	đất	đá,	có	gần	700	người	chết,	để	trao	tặng	448	xuất	
quà.	Mỗi	phần	quà	gồm	50	USD	tiền	mặt.	Đối	với	hơn	300	hộ	gia	đình	bị	sụp	nát	nhà	
cửa,	ngoài	tịnh	tài	nêu	trên,	đoàn	trao	thêm	7	tấm	tôn	tráng	kẽm	trị	giá	62	USD.		

Sau	hơn	7	tuần	kể	từ	ngày	cơn	động	đất	xảy	ra,	nhiều	công	viên	tại	thủ	đô	
Kathmandu,	nhiều	thung	lũng	tại	vùng	ngoại	ô,	các	nạn	nhân	của	động	đất	chỉ	mới	
được	chính	phủ	trợ	cấp	trung	bình	50	USD/hộ.	Tình	trạng	thiếu	thốn	nước	uống	và	
nhu	yếu	căn	bản	trở	nên	nghiêm	trọng.	Khi	nhận	thẻ	mời	của	đoàn	Phật	giáo	Việt	
Nam,	đại	diện	của	nhiều	hộ	đã	đến	trước	địa	điểm	tập	kết	vài	tiếng	đồng	hồ,	chờ	đợi	
trong	điều	kiện	khí	hậu	nóng	nực.	Ngoài	trao	tiền,	tôn,	quần	áo,	thuốc,	các	nạn	nhân	
còn	được	dùng	1	buổi	cơm	chay.	Mặc	dù	tiêu	chuẩn	khẩu	phần	ăn	là	rất	bình	dân	
nhưng	theo	họ	là	rất	thịnh	soạn	kể	từ	ngày	động	đất	đến	giờ.	

Ngày	20-21/06,	theo	lịch	trình	đã	được	sắp	xếp,	phái	đoàn	Phật	giáo	Việt	Nam	
tiếp	tục	đến	7	huyện	phụ	cận	Kathmandu,	những	nơi	được	xem	bị	ảnh	hưởng	nặng	của	
trận	động	đất,	lại	ít	có	đoàn	quốc	tế	đến	giúp	đỡ	vì	đường	xá	trắc	trở.		

Số	tịnh	tài	đoàn	Phật	giáo	Việt	Nam	trao	tặng	cho	các	nạn	nhân	động	đất	
Nepal	là	260,159	USD.	Trong	đó,	Phật	giáo	TP.	HCM	đóng	góp	1,500,000,000	đ	(tương	
đương	69,618	USD);	Quỹ	Đạo	Phật	Ngày	Nay	của	TT.	Thích	Nhật	Từ	đóng	góp	
1,807,310,000	đ	(tương	đương	82,627	USD);	Tu	viện	Tường	Vân	của	ĐĐ.	Thích	Phước	
Tiến	đóng	góp	42,698	USD;	Nhóm	Sư	cô	Diệu	Hiếu	vận	động	được	65,886	USD.	Ngoài	
ra,	hội	từ	thiện	Giao	Điểm	đã	nhờ	TT.	Thích	Nhật	Từ	trao	tặng	6000	USD	cho	các	nạn	
nhân.	

Chia	tay	với	phái	đoàn	Phật	giáo	Việt	Nam	vào	tối	19/06/2015,	TT.	Thích	Nhật	
Từ	và	ĐĐ.	Thích	Ngộ	Dũng	tiếp	tục	lên	đường	sang	châu	Âu	để	hoằng	pháp	theo	lịch	
đã	được	sắp	xếp	trước	đó	4	tháng. 

 
E-mail June 20th, 2015 
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng 

Đạo Phật Ngày Nay – Buddhism Today 
 



 
 

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	
	


