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Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ các vùng bị thiệt hại nặng
do bão số 9

TTXVN. - Ngày 31-10, Hội Người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức bữa cơm từ thiện để quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền trung
và Tây Nguyên nạn nhân của cơn bão số 9.

Thông qua hoạt động trên, Hội đã quyên góp được 1.400 ơ-rô cho mục đích từ thiện này. Trước đó, trong đợt quyên góp đầu
tiên, Hội đã thông qua Ðại sứ quán Việt Nam tại Brúc-xen gửi về nước 1.000 ơ-rô. Cùng ngày, tại trụ sở Ðại sứ quán Việt Nam
tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, đại diện bà con kiều bào tại quận Un-uých, Luân Ðôn đã trao cho Ðại sứ quán số tiền quyên
góp 1.164 bảng Anh (khoảng 35 triệu VNÐ) ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Tại Ca-na-đa, Hội đồng hương Hải Phòng ở TP Tô-rôn-
tô, Ca-na-đa, đã tổ chức các hoạt động quyên góp, với số tiền 4.140 CAD giúp bà con trong nước khắc phục hậu quả bão số 9.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 31-10, Hội thân hữu Việt kiều Ai-Lao tại Pháp tổ chức một buổi dạ
hội gây quỹ giúp trẻ em mắc tim bẩm sinh và ủng hộ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 9 ở Việt Nam. Chương
trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con Việt kiều thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.
Hội đã nhận được năm nghìn ơ-rô ủng hộ, trong số này, ba nghìn ơ-rô sẽ được gửi về Quỹ "Trái tim cho em" và hai nghìn ơ-rô
hỗ trợ nhân dân vùng bị bão lụt.
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