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SANTA ANA - Học sinh, đa số là các em gốc Việt thuộc các trường trung học trong Quận Cam, 

vừa có một việc làm rất đẹp trong mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là phân phát quần áo, túi ngủ, thức 

ăn cho hàng trăm người vô gia cư tại Santa Ana vào sáng thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014 tại Santa Ana 

Civic Center. 

Theo lời anh James Trương, một người trẻ, nguyên là Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người Việt Quốc 

Gia Nam California, hiện là Trưởng Đoàn Thanh Niên Việt - Mỹ cho Viễn Đông biết, ngay từ 7 giờ 

sáng, các em đã đến địa điểm này đem theo rất nhiều quần áo, mền, túi ngủ, thức ăn và nước uống 

cho người vô gia cư. 

Địa điểm này là nơi định cư của hàng trăm người vô gia cư, có người có chiếc lều nhỏ để che sương 

gió, đa số chỉ ngủ trong những túi ngủ nằm trên bãi cỏ hay trên nền xi măng. Họ đã ở đây thời gian 

dài và hàng tuần có nhiều tổ chức, hội đoàn đến tặng thức ăn và đồ dùng nên những người vô gia cư 

này cũng bày tỏ lòng biết ơn của họ bằng thiện tâm, họ ra tận xe giúp mang những chiếc bàn dài, 

vác những bao quần áo, khiêng những thùng đồ ăn ra vị trí, sau đó trở ra sắp hàng trật tự để nhận 

lãnh thực phẩm hoặc quần áo.. 

 

 
Một số gia đình cư ngụ trong những cái lều nhỏ ngoài trời khu Santa Ana Civic Center 

      (Thanh Phong/Viễn Đông) 

 

Hàng trăm học sinh trung học đứng thành hàng dài, các em ôm những túi ngủ, mền để lần lượt trao 

cho người vô gia cư. Riêng quần áo thì bỏ thành từng đống cho họ tự do lựa, ai vừa cái nào cứ việc 

lấy. Trong lúc các người vô gia cư đang sắp hàng nhận quần áo, chúng tôi phỏng vấn một số người 

có mặt: 

Anh James Trương (Trưởng Ban Tổ Chức): “Hôm nay có khoảng 5 trường trung học gồm Bolsa 

Grande, Los Amigos, La Quinta , Gia Đình Phật tử Liên Hoa, Hội Kiwi v.v. Năm nay là năm thứ tư 

các em làm, lấy tên là Giới Trẻ Phục Vụ Người Vô Gia Cư. Chúng cháu rất phấn khởi làm công 

việc này, thứ nhất là mình đem tình thương đến cho những người vô gia cư, nhưng cái quan trọng 

nữa là James Trương muốn các em thấy được cái sự nghèo khổ, thiếu thốn, kém may mắn của 

người khác để các em cố gắng học hành để có tương lai tươi sáng hơn.” 



Em Louis Nguyễn lớp 12 trường Rencho Alamido High School cho biết, “Mỗi người chúng cháu 

mang một món đến đây. Năm trước cháu volunteer ở chỗ khác không phải ở đây, cháu rất vui khi 

làm việc này.” 

Em Michael Tuấn, trường Bolsa Grande: “Cháu cảm thấy rất vui được đến đây làm việc bác ái này, 

một việc làm mà cháu thấy trong nhà thờ, cha hay nhắc mọi người lời Chúa dạy là hãy cho kẻ đói 

ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, nên tụi cháu làm việc này là rất hợp ý Chúa.” 

Em Diana Hoàng (trường Rencho Alamigo): “Cháu thấy ấm lòng lắm, tại vì nhìn thấy người ta vui 

khi nhận đồ của tụi cháu cho. Hôm nay trường cháu đi 11 bạn. 

Chị Điệp (thân mẫu của anh Đỗ Tân Khoa) thuộc Gia đình Phật Tử Liên Hoa: “Hàng năm chúng tôi 

cũng được cái hân hạnh hợp tác với đoàn Thanh Niên Việt Mỹ để tặng quà cho những người vô gia 

cư. Giữa tình người và người; chúng ta được có cơ hội làm việc này đó cũng là nhờ ơn Trời, Phật 

chúng ta được may mắn hơn mọi người. Vì vậy cũng nên chia sẻ chút gì mình có cho người kém 

may mắn. Chúng tôi cố gắng thực hiện công việc này, và nếu có cơ hội, chúng tôi mong làm được 

nhiều hơn để mình chia sẻ những thiếu thốn với những người bất hạnh. Trong mùa Đông lạnh giá 

này, chúng ta được sum họp với gia đình, có chăn ấm, nệm êm trong khi đó họ nằm trơ trọi ngoài 

trời lạnh giá như thế này, vì vậy thức ăn, quần áo chúng tôi nghĩ là cần thiết nhất cho họ, ít là trong 

mùa Đông này để họ cảm nhận giữa tình người với nhau.” 

 

 
Bà Moma Brizy đang ngỏ lời cảm ơn với anh James Trương, Trưởng Ban Tổ Chức 

(Thanh Phong/Viễn Đông) 

 

Em Đỗ Cao Luận, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Liên Hoa: “Năm nay là năm đầu tiên cháu lại 

đây, nhưng Gia Đình PTLH và các tổ chức khác thì đã giúp người vô gia cư ở đây cũng hai, ba năm 

rồi. Cháu thấy nếu mỗi năm mình có thể tổ chức như vậy, không phải riêng mùa lễ mà hàng tháng 

mình có thể giúp đỡ được cho những người này thì đó là việc rất tốt. Hôm nay quần áo, thức ăn 

mang rất là nhiều nhưng vẫn chưa đủ. So với những người nghèo khổ này cháu cảm thấy mình có 

quá nhiều vật chất và nhiều khi mình cứ giữ lại nhưng thật sự nhiều khi có những người khác họ 

cần. Dịp này là dịp để mình càng nên trao cho họ những gì mình có dư.” 

Bà Moma Brizy, một người vô gia cư và cũng là một thiện nguyện viên cho những phái đoàn đến 

phát quà, nói với Viễn Đông, “Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các em học sinh người Việt Nam 

đã đến giúp chúng tôi trong mùa Thanksgiving này. Tôi xin thay mặt tất cả những người vô gia cư ở 

đây, cám ơn các bạn Việt Nam.” 

Sau khi phân phát hết số quà, các em gom lại chụp chung tấm ảnh kỷ niệm trước khi ra về vào lúc 

12 giờ 30 chiều. 


