


On behalf of all children under the care of the Blind Viet-
namese Children Foundation, I wish you a very joyful and 
refreshing summer! As you have seen in this issue of the 
Bridge/Nhịp Cầu, this is the first time the Foundation has 
extended its support to the blind college students in Bac 
Ninh Province, north of Vietnam. We are grateful to the 
Most Reverend Cosma Dat Van Hoang, Bishop of Diocese 
of Bac Ninh who hosted us and bridged us with 17 college 
students in the province to receive the Foundation’s schol-
arship. It was an awesome and memorial experience for all 
of us who represented the Foundation in the visiting trip to 
Vietnam in the beginning of this year.
In January, three board members and eight volunteers had a 
chance to stop at 9 homes and schools for the blind children 
in Vietnam. We deeply admired the works of the Sisters 
and staffs for the children in these places. Everywhere we 
had been we were touched and delighted by the smiles and 
gratifying welcomes of the students. Particularly, the blind 
children in Thien Hoa Home could not wait for their new 
center to complete, which just had the ground breaking 
a few months ago. This will be the first school providing 
care and education by the Foundation for the blind children 
whose families are mostly living in the rural areas in the 
North of Vietnam. Hopefully, the construction of the center 
will be completed by the summer of 2017. The total cost 
of the building was an estimated 400K US dollars. The 
Foundation still has half way to go to make certain of the 
financial commitment to make a dream of these special 
children become true.
I want to express my heartfelt thanks to all friends and 
benefactors of the Foundation. Your generosity and com-
mitment help light our way to bring a brighter future to our 
children in education and careers. Because of your care 
the Foundation’s revenue increased 12% in the 2015 fiscal 
year compared to the previous one. For this reason, we feel 
confident in extending our services.
As 17 year-old Daniel Pham expressed in his reflection 
after a ten-day tour of these facilities last December, “Ev-
ery time I visited a center, I could never stop smiling and 
laughing after talking with the children. Their humor and 
bright personalities eventually spread to me as an over-
whelming joy.” Your loving penny makes a big difference 
in these children’s lives! 
May the blessings you have done to these distinctive chil-
dren return to you abundantly!
Sincerely,

Rev. Thuan V Hoang
President

Thay mặt cho các trẻ em khiếm thị dưới sự bảo trợ của Hội 
Trẻ Khiếm Thị Việt Nam, tôi xin cầu chúc quý vị được một 
mùa hè vui tươi! Như quý vị đã thấy trong số báo này, lần 
đầu tiên Hội đã triển khai hỗ trợ cho các sinh viên khiếm 
thị ở vùng Bắc Ninh, Bắc Việt. Hội rất biết ơn Đức Cha 
Cosma Hòang Văn Đạt, Giám mục Địa phận Bắc Ninh, 
đã tiếp đón và làm nhịp cầu nối giữa Hội với 17 sinh viên 
khiếm thị trong vùng được nhận học bổng của Hội. Thật là 
một kinh nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi đại diện cho Hội 
trong chuyến đi thăm Việt Nam đầu năm nay.

Trong tháng Giêng vừa qua, ba thành viên trong ban điều 
hành và tám thiện nguyện viên đã có dịp tham quan 9 mái 
ấm và học đường khiếm thị ở Việt nam. Chúng tôi rất cảm 
mộ công việc của các Nữ Tu và nhân viên phục vụ các trẻ 
khiếm thị trong những cơ sở này. Đi đến đâu chúng tôi 
đều rất cảm động và vui sướng được tiếp đón bởi những 
nụ cười hồn nhiên cảm mến của các em. Đặc biệt, các trẻ 
em khiếm thị ở Mái Ấm Thiên Hòa, rất mong ước tới ngày 
trung tâm mới, vừa được khởi công xây cất mấy tháng 
trước, sớm được hòan thành. Đây sẽ là ngôi trường đầu 
tiên do Hội hỗ trợ để chăm sóc và giáo dục các trẻ khiếm 
thị thuộc gia đình nghèo sống trong ở vùng xa xôi hẻo lánh 
của miền Bắc Việt Nam. Hy vọng công việc xây dựng trung 
tâm này sẽ được hòan tất vào mùa hè năm 2017. Tổng số 
tiền để hòan tất trung tâm này được dự tóan bốn trăm ngày 
mỹ kim. Hội vẫn còn thiếu một nửa phần tài trợ đã cam kết 
để có thể hòan thành giấc mơ của những trẻ khiếm thị này.
Tôi xin chân thành gởi đến tất cả quý ân nhân thân hữu của 
Hội lời tri ân sâu xa nhất. Lòng quảng đại và sự cam kết 
của của quý vị soi đường cho chúng tôi đem lại một tương 
lai tương sáng hơn cho các trẻ khiếm thị qua sự giáo dục và 
huấn nghề. Chính nhờ sự quan tâm của quý vị mà tài khỏan 
bác ái năm 2015 của Hội đã được tăng lên 12% số với năm 
trước. Chính vì lý do này mà chúng tôi cảm thấy tự tin 
trong sự phát triển các chương trình phục vụ trẻ khiếm thị ở 
quê nhà.

Như người bạn trẻ 17 tuổi Daniel Phạm đã diễn tả trải 
nghiệm của mình sau 10 ngày tham quan các cơ sở khiếm 
thị của Hội, “Mỗi lần tôi đến thăm một cơ sở, tôi không thể 
nào ngưng cười sau khi trò chuyện với các bạn ấy. Tính hài 
hước và thông minh nơi các bạn đem lại cho tôi tràn ngập 
niềm vui.” Thật vậy, những đồng tiền bác ái của quý vị đã 
làm một thay đổi rất lớn trong đời sống của những trẻ em 
này!

Nguyện chúc cho những ân huệ mà quý ân nhân thân hữu 
đã và đang ban cho các trẻ em đặc biệt này sẽ trở về với 
quý vị gấp trăm ngàn lần!



Financial Report
April 1, 2015 - March 31, 2016

 Total Operational Costs: 3.8%

Revenue Total
Contributions General Donation $374,459.71

Combined Fed Campaign $41,313.81
Interest Income $36.45

Other Brokerage - Interest & Div $1,763.10
TOTAL: $417,573

Expenditures
Operations Audit Fee $3,500.00

Office exp: postage/mailing $894.68
Taxes & Licenses $2,694.95
Other Exp: bank Charges $540.00 $7,630

Fundraising Publicity & Promotions $4,375.00
Fundraising Expenses $3,425.84 $7,801

Program Grants $387,548.23 $387,548
TOTAL: $402,979

Available Funds 2015/2016 Carry-over 2016/2017 $14,594
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Grants Awarded
April 1, 2015- March 31, 2016

No. Beneficiaries Amount
1 Bắc Ninh Center (Educational Services, Food, supplies, etc.) 15,000
2 Bắc Ninh Center/Thiên Hòa Home (New building project) 100,000
3 Bừng Sáng Home (Food, supplies, etc.) 20,000
4 Đà Lạt Home (Food, supplies, s, etc.) 19,000
5 Long Thành Home (Food, supplies, etc.) 19,000
6 Mái Ấm Thiên Ân (Food, supplies, etc.) 10,000
7 Suối Mơ Home (Food, supplies, etc.) 15,000
8 Tam Hải Center (Awards Program) 5,000
9 Tam Hải Center (Braille Printer Parts, Study Materials, Shipping) 9,688

10 Tam Hải Center (Food, clothing, educational supp.) 75,000
11 Tam Hải Center (Services to the blind children in remote areas) 8,760
12 Tam Hải Center (University grants) 8,100
13 Tam Hải Center (Vocational Training Program) 20,000
14 Tam Hải Center (Staff salary, supplies, furniture) 10,000
15 Thị Nghè Home (Food, clothing, educational supp.) 20,000
16 Thị Nghè Home (Handcraft Program) 10,000
17 Vị Thủy Home (Food, clothing, healthcare supp) 18,000
18 Mái Ấm Hy Vọng Vicente - Quảng Bình (Food, supplies, etc.) 3,000
19 Giáo Xứ Suối Nhuôm (Build two classrooms) 2,000

Total: $387,548


