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Annual Report 2018

Summer is here! It is a fun time for our benefactors
to meet our beneficiaries. “Give Me A Fishing Rod”
is the slogan for the Foundation’s annual fundraising
this summer. This summer we are honored to welcome
our special guests from Vietnam: Sr. Chien Hoang,
Sr. Ngoc Nguyen, Sr. Nuong Nguyen and two blind
students: Thi Xuan Le and Thu Anh Bui. These past
two years we missed our student’s visit. This year Thi
and Thu have been granted visas to the United States.
Praise the Lord!

Mùa hè đã đến! Đây là thời điểm gặp gỡ đầy phấn
khởi của các ân nhân và trẻ khiếm thị. “Cho Con xin
Một Cần Câu” là chủ đề chương trình gây quỹ thường
niên của Hội năm nay. Mùa hè năm nay chúng ta hân
hạnh được đón tiếp những khách đặc biệt từ Việt Nam:
Dì Nguyễn Ngọc, Dì Nguyễn Nương, và Dì Hoàng
Chiên, cùng với hai em khiếm thị Lê Xuân Thi và Bùi
Anh Thư. Hai năm vừa qua chúng ta thiếu vắng các
em khiếm thị. Năm nay hai em Thi và Thư đã được
cấp hộ chiếu đến thăm Hoa Kỳ. Tạ ơn Chúa!

Our guests represent almost 400 students in 9 facilities
governed by Sisters of the Lovers of the Holy Cross in
Thu Duc and another 80 students in 2 facilities owned
by laypersons. Their presence with us at various
fundraising events and their visits at many Vietnamese church communities are bold and vivid witnesses
to the Foundation’s Mission. In the last 19 years, the
Blind Vietnamese Children Foundation has assisted
with the education and career training programs for
blind children. This has been transformed the life
of many visually-impaired children in Vietnam. Of
course, this transformation has brought tremendous
happiness and joy to their families and those around.

Ba nữ tu và hai học sinh khiếm thị là đại diện cho gần
400 học sinh trong 9 cơ sở do các Nữ Tu Mến Thánh
Giá Thủ Đức điều hành và 80 học sinh trong hai cơ
sở do giáo dân điều hành. Sự hiện diện của những vị
khách này trong các buổi gây quỹ và trong các cộng
đoàn Công giáo Việt Nam là một chứng từ sống động
cho sứ mạng của Hội. Trong 19 năm qua, Hội Trẻ
Khiếm Thị Việt Nam đã hỗ trợ chương trình giáo dục
và huấn nghệ cho người khiếm thị. Sứ mạng này đã
thay đổi đời sống của nhiều trẻ khiếm thị ở Việt Nam.
Dĩ nhiên , sứ mạng này cũng đem lại hạnh phúc tuyệt
vời và niềm vui tràn trề cho gia đình các em và những
người chung quanh.

As you read the stories of the Bridge, particularly, in
this issue, you saw various successful stories of our
students and their sincere gratitude to all benefactors.
Because of your care and generosity, which provided
a fishing rod of education and career training, they
can grow up and learn in a healthy way. They have
grown in confidence and self-taking care. Many of
them graduated from college, others have careers in
music or massage therapy. The programs in the facilities continue to develop, which help the students to
feel comfortable and confident to live and work with
sighted people.

Khi đọc những câu chuyện trong bản tin Nhịp Cầu
của Hội, đặc biệt trong số này, bạn đã thấy được nhiều
câu chuyện thành công và lòng biết ơn sâu xa của các
em. Chính nhờ sự quan tâm và lòng hảo tâm của quý
ân nhân đã cung cấp những cần câu là phương tiện
giáo dục và dạy nghề mà các em đã được học hành và
lớn lên cách lành mạnh. Các em lớn lên trong niềm tự
tin và tự chăm sóc mình. Nhiều em đã tốt nghiệp đại
học, nhiều em biết nghề âm nhạc, bấm huyệt trị liệu.
Chương trình trong các cơ sở tiếp tục phát triển nhằm
giúp học sinh mù cảm thấy thoải mái và tự tin trong
khi sống và làm việc với người sáng.

In the last two decades the benefactors’ generosity
provided the fishing rods and inspired the dedication of Sisters, teachers, and volunteers to serve these
special children. No contribution is small! We ask you
to continue supporting our mission to prepare them for
a brighter future. May God bless you and your loved
ones! Wishing you a joyful and refreshing summer!
May the blessings you have done to these distinctive
children return to you abundantly!

Trong hai thập niên qua lòng quảng đại của quý ân
nhân đã cung cấp cần câu và đem lại niềm hứng khởi
cho các Nữ Tu, các thầy cô và thiện nguyện viên trong
việc giáo dục và phục vụ. Không có sự đóng góp nào
là nhỏ bé! Mong qúy vị tiếp tục hỗ trợ cho sứ mạng
chuẩn bị các em có một tương lai tươi sáng hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và thân
quyến. Kính chúc quý vị một mùa hè vui tươi!

Sincerely,
Rev. Thuan V Hoang
President

Grants Awarded

April 1, 2018- March 31, 2019
April 1, 2018-March 31, 2019

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Beneficiaries
Anh Sang Assistant Center for the Blind
Bung Sang Home - Board & Room
Da-lat Home - Board & Room
Huong Phuong Disabled Children Vincente - Medicine
Long Thanh Home - Board & Room
Suoi Mo Home - Board & Room
Tam Hai Center - Award Program
Tam Hai Center - Automobile Repair
Tam Hai Center - Craft Training
Tam Hai Center - Blind Children in remote areas
Tam Hai Center - Braille Printer Software
Tam Hai Center - Board & Room
Thi Nghe Home - Board & Room
Thi Nghe Bakery of the Blind
Thien An Home - Board & Room
Thien Hoa Center - Board & Room
Vi Thuy Home - Board & Room
Project for Blind Children in Long An
Christmas Gifts
BVCF Handicrafts Program
Reserved for Suoi Mo Carreer Center
Total:

Amount
7,000
39,000
20,400
5,000
18,000
10,500
5,000
4,000
10,000
9,000
6,175
74,000
29,900
25,000
15,000
35,450
12,100
18,000
9,000
20,000
50,000
$422,525

Financial Report

April 1, 2018 - March 31, 2019
Revenue
Contributions
Other
Expenditures
Management and
general expenses

Fundraising exp.
Program service exp.

Total
General Donation
Combined Fed Campaign
Brokerage - Interest & Div

Office expenses
Information technology
Publicity
Annual Audit fee
Taxes
Fundraising expenses
Grants
Legal
Investment management fees
Bank fees

Available Funds 2017/2018

408,796
40,730
12,725
TOTAL:
1,004
91
950
4,577
3,035
2,588
372,525
1,667
150
821
TOTAL:
Carry-over 2018/2019

$462,251

$9,657
$2,588

$375,163
$387,408
$74,843

Total Operational Costs: 2.6%
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