CHƯƠNG TRÌNH

VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng ồng tháng 1 – tháng 6 năm 2018

THƯ CẢM ƠN
Kính gửi Nhà tài trợ,
AFV chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ - những tấm lòng vàng ã chung tay cùng chúng tôi
hỗ trợ cộng ồng nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Sau sáu tháng ầu năm
2018, AFV xin vui mừng ược chia sẻ với Quý vị hai câu chuyện về những thay ổi tích cực mà chúng tôi
ã em lại cho bà con huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, và huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian
vừa qua. Chúng tôi không thể hoàn thành ược sứ mệnh cao ẹp này nếu không có sự giúp ỡ và tình cảm
chân thành của Quý vị.
Ở AFV, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người dân Việt Nam ều có quyền sống có phẩm giá trong một thế giới
không còn ói nghèo và bất công. Chính vì niềm tin ấy, chúng tôi hy vọng rằng trong những chương trình,
dự án tiếp theo của AFV, Quý vị sẽ tiếp tục cùng chúng tôi trao quyền cho người thiệt thòi và người nghèo,
ồng hành với họ ể hành ộng vì những thay ổi tích cực trong xã hội. Chỉ bằng cách oàn kết những nỗ
lực của mọi cá nhân và tập thể trong và ngoài nước vì một mục tiêu chung, chúng ta mới có thể hướng tới
một tương lai tươi sáng hơn.
Một lần nữa, xin cảm ơn Quý vị và kính chúc Quý vị dồi dào niềm vui, sức khỏe.
Trân trọng,
Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội ồng Quản lý Quỹ AFV

Những con số biết nói

Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
• Xây dựng bếp ăn cho 119 học sinh trường
THCS Ngọc Động, giúp các em có bữa trưa ảm

bảo dinh dưỡng và năng lượng, nhằm cải thiện môi
trường học tập và nâng cao kết quả rèn luyện, tu
dưỡng của các em.
• Hỗ trợ 1,109 đôi giày cho 1,109 trẻ tại 14
trường Mầm non và 3 trường Tiểu học của huyện
Thông Nông, giúp các em ược ủ ấm, ảm bảo
sức khỏe khi ến trường trong mùa ông khắc
nghiệt.
• Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rừng
cho 174 người dân địa phương , nhằm trang

bị kỹ thuật cho người dân về trồng các loài cây keo
tai tượng, thông mã vĩ, lát, sa mộc.

Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
• Hỗ trợ hạt giống chống hạn và con giống,
vật nuôi cho 200 hộ nghèo nhằm giúp cộng

ồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán phục hồi sinh kế và
khắc phục khó khăn sau thiên tai.

• Cung cấp 444 thùng phuy nhựa bảo quản nông
sản và 60 bồn trữ nước trong mùa khô cho

nhân dân tại 3 xã Hòa Phong, Dang Kang và Khuê Ngọc
Điền ể bà con ối phó với các tác ộng tiêu cực của
biến ổi khí hậu.

• Xây dựng và bàn giao 2 công trình cấp
nước tập trung cho 40 hộ tại xóm Vân
Kiều, thôn 2, xã Hòa Phong và 50 hộ tại
buôn Cư Păm, xã Dang Kang với tổng
giá trị 154 triệu đồng nhằm giải quyết nhu

cầu cấp thiết về nước sạch trong mùa khô cho
2 cộng ồng dân tộc thiểu số này.

“CHÚNG EM YÊU CÂU LẠC BỘ PHÓNG VIÊN NHỎ!”
“Cháu xin kính chào các Nhà tài trợ! Cháu tên là Phạm Minh Phương, hiện ang là học sinh lớp 5 trường Tiểu
học Cẩm Phong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Trước ây, trường Cẩm Phong chúng cháu có ít hoạt ộng
ngoại khóa lắm. Thế nên các bạn học sinh ai cũng rụt rè, nhút nhát. Cả ngày chúng cháu học ở trường, rồi tối
lại về nhà phụ giúp bố mẹ thổi cơm, trông em, chẳng lúc nào ược tham gia các câu lạc bộ, lớp học ngoài giờ
lý thú như các bạn ở thành phố.” – Minh Phương, 10 tuổi, một học sinh nghèo vượt khó ở xã Hòa Phong chia sẻ.

Như hàng nghìn trẻ em khác ở Krông Bông – một huyện vùng sâu, vùng xa hẻo lánh bậc nhất của
tỉnh Đắk Lắk, Minh Phương không có iều kiện ược hưởng môi trường học tập chất lượng, ảm bảo
sự phát triển toàn diện vì thiếu các chương trình ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi. Hiểu ược những
suy tư, mong ước của các em, AFV ã sử dụng nguồn kinh phí 17,350,000 VNĐ ể tổ chức 10 Câu
lạc bộ Phóng viên nhỏ tại 10 trường trên ịa bàn huyện, và cấp 10 máy quay phim, chụp hình cho
hoạt ộng của Câu lạc bộ. Chương trình nhận ược sự hưởng ứng sôi nổi của các em học sinh, với
100 thành viên chính thức tham gia, và gần 3,000 học sinh ược hưởng lợi gián tiếp từ các buổi phát
thanh và bài viết của Câu lạc bộ.

“Khi ơn ăng ký tham gia Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ của cháu ược cô phụ trách duyệt, cháu
vui lắm ạ! Ở Câu lạc bộ, chúng cháu ược học cách viết các bài báo, cách chụp hình cho phóng
sự ngắn, cách thu âm và quay phim cho chương trình phát thanh Măng Non. Báo tường hay các
chương trình phát thanh do chúng cháu tự sản xuất vào các dịp như ngày thành lập Đội Thiếu niên
Tiền phong 15/05, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ều ược thầy cô và bạn bè hưởng ứng nhiệt
liệt. Cháu cùng các bạn trong Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ cũng thường xuyên trao ổi với các bạn
trong trường ể cùng nhau chia sẻ những khó khăn, khúc mắc trong việc học tập. Cháu thấy
mình tự tin và có trách nhiệm hơn rất nhiều ạ!” -Minh Phương hào hứng kể.

Ảnh 1: Minh Phương (thứ ba từ trái sang) cùng các bạn trong Câu lạc bộ
Phóng viên nhỏ Tiểu học Cẩm Phong ang học về cách quay phim phóng sự

“Cháu thấy khả năng viết và thuyết trình của cháu ược nâng cao rõ rệt, giúp cháu tự tin hơn khi
trình bày một vấn ề với người lớn. Cháu sẽ cố gắng học tốt ể lớn lên có thể trở thành một nhà
báo giỏi, giúp ích cho quê hương Krông Bông ạ. Xin cảm ơn các Nhà tài trợ ã hỗ trợ chúng cháu
xây dựng Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ!”

Hỗ trợ mô hình sinh kế trồng rừng cho 188 hộ dân xóm Lũng
Lừa và Ma Pản, xã Đa Thông, huyện Thông Nông
Xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng là một xã khó khăn vùng cao, với 100% dân số là
ồng bào dân tộc thiểu số. 560 trên tổng số 844 hộ trong toàn xã hiện sống dưới chuẩn nghèo.
Sinh kế chính của người dân nơi ây chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và làm thuốc lá theo mùa
vụ. Năm này qua năm khác, cuộc sống của bà con vẫn vất vả, bấp bênh, xoay sở giữa nghề nông
và làm thuê quanh năm mà thu nhập chỉ ủ ăn.
Anh Lục Văn Dũng, 32 tuổi, một nông dân hưởng lợi từ mô hình trồng rừng của AFV cho biết:
“Cuộc sống của bà con trong xóm tôi trước giờ chỉ quanh quẩn có chăn nuôi, trồng trọt bên
rẫy ngô ám ruộng nên thu nhập thấp. Thiếu ăn thiếu mặc, kinh tế eo hẹp, i âu làm gì
cũng rất khó khăn vất vả. Những năm gần ây, chúng tôi ược AFV hỗ trợ cho mô hình ki nh
tế trồng rừng. Đây là mô hình kinh tế bền vững, công sức ầu tư không quá lớn mà tài
nguyên rừng mang lại lợi ích cao cho con người, không chỉ về kinh tế và còn về môi trường,
sức khỏe. Mô hình rừng có khi phải mất 5 – 10 năm mới thu hoạch nhưng giá trị thu về lại
lớn, từ ó giúp người dân chúng tôi sống ủ ầy hơn, con cái ược i học àng hoàng, ăn no
mặc ấm, nên khi ược tham gia mô hình này tôi rất mừng. Thay mặt bà con trong xóm, xin
cảm ơn Nhà tài trợ của AFV ã quan tâm và tạo cơ hội sinh kế này cho chúng tôi. Chúc Nhà
tài trợ nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống!”

Ảnh 2: Anh Lục Văn Dũng ang chuẩn bị cây giống trước khi tiến hành trồng

