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On behalf of the blind children and Sisters sponsored 
by the Foundation, I thank you from the bottom of my 
heart for your kindness and continuous support of our 
service to these special children throughout the year. 
It’s time for me to present you the annual report of the 
fiscal year end March 31, 2018.
Please join me to thank God for all blessings he 
bestowed on the Foundation through your incredible 
charity. Your donation has increased 23% compared 
to the previous year, which means your help lighted 
our way to teach and feed the visually-impaired 
children in our nine homes and schools. You will 
find their happiness and gratefulness expressed in the 
articles written by them in this summer issue of the 
Bridge. Huong, who was one of our summer guests 
four years ago, in her story “My Mother Let Me Be 
In This World” said so well how Bung Sang Home 
transformed her life. Giang, student at Vi Thuy Home 
expressed his gratitude deeply at the end of his writ-
ing “Even though I cannot see the beauty of people’s 
face, the surrounding, the color of flowers, or the bird 
flying in the sky, I can deeply feel and mark the beauty 
of people heart has always and will be there for me.” 
Our children will never forget what you have done for 
them. Your hearts have changed their lives.
The on-going building project of Thien Hoa Center 
in Bac Ninh is almost coming to its completeness. 
By the end of this year it will finish the construction. 
Hopefully, by summer 2018 the center will be active. 
There is no doubt that more blind children in the North 
of Vietnam will be benefited by this new center. Your 
continuous support and spreading the word to your 
families and friends will speed up our accomplish-
ment.
Again, consider yourself thanked! Blind Vietnamese 
Children Foundation is seventeen years old! Without 
your support, it is hard to imagine that it would have 
survived! Lives of many blind children in Vietnam 
would not be transformed without the Foundation and 
without your care. In one heart with the Sisters, teach-
ers and Board’s members, we bid you a very happy 
summer! Fr. Thuan.

May the blessings you have done to these distinctive 
children return to you abundantly!

Sincerely,

Rev. Thuan V Hoang
President

Thay mặt cho các trẻ em khiếm thị và các nữ tu điều 
hành, tôi cũng xin gởi những lời biết ơn chân thành từ 
đáy tâm hồn đối với tấm lòng yêu thương giúp đỡ của 
quý ân nhân trong những năm tháng qua. Tôi xin được 
gởi đến quý vị ân nhân bản tường trình báo cáo kết 
thúc năm tài chánh ngày 31 tháng 3 năm 2018.
Xin hiệp ý với tôi để tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những 
ân huệ Ngài đã ban cho Hội qua những tấm lòng bác 
ái hào hiệp của quý ân nhân. Sự đóng góp của quý bạn 
đã tăng 23% so với năm trước, điều này nói lên rằng 
sự hỗ trợ của quý bạn đã dẫn đường cho Hội trong 
việc nuôi dạy các trẻ khiếm thị ở trong chín cơ sở Hội 
tài trợ. Quý bạn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và 
biết ơn của các trẻ khiếm thị trong những bài viết của 
các em đăng trong bản tin Nhịp Cầu được phát hành 
mùa hè này. Em Hương, qua bài viết “Mẹ Đã Cho Tôi 
Ra Đời” cho thấy Mái Ấm Bừng Sáng đã biến đổi con 
người em như thế nào. Em Giang, học sinh ở Mái Ấm 
Vị Thủy đã tóm tắt cảm nghiệm biết ơn sâu thằm của 
em, “Tuy con không thể nhìn thấy được gương mặt 
xinh tươi của mọi người, cảnh vật xung quanh, những 
bông hoa, màu sắc, hay những cánh chim trên bầu trời; 
nhưng con luôn cảm nhận thật sâu sắc vẻ đẹp từ những 
tấm lòng yêu thương đã, đang và còn tiếp tục dành 
mãi cho con.” Những trẻ khiếm thị này sẽ không bao 
giờ quên ơn bạn. Con tim của bạn đã thay đổi đời sống 
của các em.
Công trình xây dựng Trung Tâm Thiên Hòa ở Bắc 
Ninh sắp được hòan thành. Vào cuối năm nay việc xây 
cất sẽ được hòan tất. Hy vọng, mùa hè 2018 trung tâm 
sẽ họat động. Chắc chắn nhiều trẻ khiếm thị ở miền 
Bắc sẽ được nhận vào trung tâm để được chăm sóc. 
Sự giúp đỡ của quý ân nhân và tiếng nói giới thiệu của 
quý bạn cho thân nhân bạn bè sẽ thúc đẩy công trình 
sớm hòan thành.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý ân nhân. Năm 
nay Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam được mười bảy tuổi! 
Không có sự hỗ trợ của bạn, Hội khó mà thành công! 
Đời sống của nhiều trẻ khiếm thị đã không được biến 
đổi nếu không có Hội và lòng bác ái của các ân nhân 
như bạn.
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!
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Financial Report
April 1, 2017 - March 31, 2018

 Total Operational Costs: 2%

Revenue Total
Contributions General Donation $567,451

Combined Fed Campaign $36,975
Interest Income $30

Other Brokerage - Interest & Div $17,614
TOTAL: $622,070

Expenditures
Operations Audit Fee $3,592.00

Office exp: postage/website $1,688.12
Taxes & Licenses $1,579.20
Other Exp: bank Charges $919.57 $7,779

Fundraising Publicity & Promotions $4,130.00
Fundraising Expenses $1,122.12 $5,252

Program Grants $614,000.00 $614,000
TOTAL: $627,031

Available Funds 2017/2018 Carry-over 2018/2019 -$4,961


