
 

 

 

 

Gia đình Fribourg tặng 200CHF 

Anh chị Phú-Kim tặng 100CHF 

Ông bà Đễ  tặng 100 CHF 

Anh chị Hường Vinh : Tặng mì xào, bánh 

cuốn, cà phê, bán bánh bricelet…  

Chị Liễu : tặng bia, đặt vịt quay, lá chuối 

Chị Thủy-Sơn và Thày cô sáu Duyệt tặng 

gỏi cuốn 

Chị Diễm làm Sushi 

Anh chị Hồng-Khiết tặng bánh hỏi 

Anh chị Tâm Hương tặng heo quay 

Anh chị Sơn Út lo Karaoké 

Anh chị Hà-Do tặng xôi khúc 

Anh chị Nhắc Trung tặng chả giò, bánh, 

đồ chua, nước mắm, rau thơm. 

Chị Mai An bán vé 

Anh chị Phương-Trí tặng chè, 200 CHF 

Anh Khánh lo hát lễ 

Chị Kim Anh+Nam nấu phở 

Bác Hiệp làm cơm rượu 

 

 

Chị Dung-Thiên làm chả giò và bán bánh 

bricelet + đồ ăn 1500 CHF + Cô chú Hai 

(Sài Gòn) bán bánh giúp chi Dung. 

 

Chị Nhân Mi-pha làm bánh ú 

Bác Ba Ngoạt tặng 200 CHF  

Chị Thủy Tín tặng bánh da bò 

Bác Khoát tặng 200CHF 

Cô chú sáu Khoa tặng 200CHF 

Anh chị Sơn-Trang tặng 100CHF 

Chị Dung+Thiên tặng bia và 750- bán đồ 

ăn. 

Anh Linh hát ca đoàn 

Anh Tài Ánh phụ bếp 

Hai cháu Đinh Lăng + Nguyên bán nước 

Lớp cháu Đinh Lăng tặng 237,65 CHF 

Hai chị Gisèle + Suzanne 100CHF 

Bà Myriam Aeby tặng 50CHF 

Bà Chantale Nusbaum tặng 50CHF 

Ông bà Paul va Béatrice Jubin tăng 

100CHF 

Cám ơn các anh chị dọn, trang trí phòng, 

bán hàng… 

LỜI CẢM ƠN CỦA HỘI TỪ  THIỆN FRIBOURG 2013 

Chân thành cảm ơn quí ân nhân, các anh chị, cô bác và mọi người đã góp công góp sức 

bằng nhiều cách trong việc tổ chức đêm từ thiện giúp cô nhi và sinh viên nghèo Việt nam 

vừa qua. Xin cảm ơn tất cả những ai đã đến ủng hộ hoặc nâng đỡ Hội Từ Thiện về mặt 

tinh thần và bằng lời cầu nguyện. Xin ơn trên tuân đổ dồi dào hồng ân trên quí vị cùng 

gia quyến, giúp chúng ta luôn hăng say, rộng lượng giúp đỡ những người kém may 

mắn ! Xin đa tạ. 

Nếu chúng tôi có quên sót ai thì xin rộng lượng tha thứ. Chúa biết việc chúng ta làm sẽ 

trả công cho mỗi người. 

TỔNG SỐ TIỀN LỜI + TẶNG : 6'887 CHF 

Thay mặt ban điều hành hiệp hội MA VIE AU VIETNAM 

Cha Hội và anh Khiết  


