Thư mời
Từ nhiều năm nay, vào dịp cuối năm, khi thời tiết chuyển mùa, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam tại Zurich tổ chức
chương trình gây quỹ từ thiện bằng bữa ăn Buffet thật ấm áp, thấm tình Đoàn kết, nhằm chia sẻ khó khăn, cải thiện đời
sống của những trẻ em kém may mắn bị nhiễm chất độc da cam và khuyết tật ở Việt Nam, đồng thời qua đó gây quỹ cho dự
án cộng đồng mà hội đã và đang thực hiện rất có kết quả từ nhiều năm nay như dự án vi tín dụng “Micro-Kredit“, chương
trình cấp học bổng “Bông Sen” cho các bé gái nhà nghèo, hiếu học được cáp sách đến trường,.. Chi tiết chương trình và về
những dự án từ thiện của Hội được cập nhập trên mạng www.vsv-asv.ch.
Chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn là nơi để quý vị chia sẻ lòng nhân ái đối với những trẻ em bị thiệt thòi và
những dự án của hội đang thực hiện. Cũng là dịp gặp mặt và giao lưu giữa những thành viên trong hội và cộng đồng người
Việt sinh sống ở đây
.
Buổi tổ chức năm nay có sự đồng hành của ba vị nghệ sĩ đến từ Việt Nam là Nguyễn Thế Vinh, Phạm Thị Phương Dung và
Đặng Hoài Phúc. Họ đều là những người khuyết tật nhưng đã vượt qua số phận không may gặp phải để dành lấy một số
thành công trong cuộc sống. Trong chương trình lần này ba nghệ sĩ sẽ đem đến một số tiết mục âm nhạc mang đậm bản sắc
dân tộc Việt Nam.
Phương Dung:

Phương Dung sinh ra tại Lâm Đồng, là người con thứ 4 trong một
gia đình có 5 chị em. Lên 2 tuổi, sau một trận sốt Phương Dung bị
liệt, nằm một chỗ. Dù gặp biến cố lớn nhưng từ nhỏ Phương Dung
đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, với niềm tin vào bản thân, cô mạnh
dạn tham gia nhiều cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng danh giá: Bên
cạnh âm nhạc, Phương Dung cũng bén duyên với điện ảnh, cô tham
gia Phim truyền hình và lần lượt thu về những giải thưởng danh giá
của nghiệp diễn: giải Mai Vàng, Cánh Diều Vàng.
Phương Dung được biết đến như một tấm gương sáng vượt lên số phận. Nghị lực sống của Phương
Dung là nguồn động viên cho những người khuyết thật thêm niềm tin vào cuộc sống.

Nguyễn Thế Vinh

Thế Vinh, từng là học sinh nghèo, mồ côi, mất cánh tay
phải sau tai nạn chăn trâu thuở bé.
Anh thành lập cơ sở giáo dục Hướng Dương từ 2010, đã
nhận nuôi hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật. Trong số đó,
88 em đã vào Đại Học, 37 du học tại Nhật, 1 tại Úc & 1 tại
Mỹ. Đam mê âm nhạc, nhất là giòng nhạc Trịnh, tiếng đàn
guitare “độc thủ” & tiếng khẩu cầm (harmonica) hoà quyện,
gây những cảm xúc sâu lắng, đi vào lòng người. http://www.huongduong.edu.vn/vi/lien-h.html

Đặng Hoài Phúc

Đặng Hoài Phúc, bị mù từ năm 9 tuổi, do tai nạn mìn nổ. Có năng khiếu âm nhạc,
anh đã theo học khoá trung cấp Piano cổ điển tại Nhạc Viện Sài Gòn. Theo học
Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, khoá Anh ngữ, Anh trở thành giáo viên
tin học & là người biên soạn bộ giáo trình tin học cho người khiếm thị đầu tiên tại
Việt Nam.
Hiện anh là Giám Đốc Điều Hành của Trung Tâm Hướng Nghiệp cho người
khiếm thị Sao Mai.
Không chỉ sáng tạo trong công nghệ, Phúc còn chơi trống, violon, guitare, piano.
Album Nụ Tình Ơi gồm 12 bài hát do Phúc viết lời, soạn nhạc & trình bày, Phúc không bán mà chỉ
tặng bạn bè & những người tri kỷ. http://www.saomaicenter.org/vi/gioi-thieu

Chúng tôi xin cám ơn sự đóng góp, hảo tâm của quý vị dưới mọi hình thức.
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