
Ngày hội đoàn kết với trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Bỉ

Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 8/5/2005, với sự hỗ trợ của Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam và Hội
người Việt Nam tại Bỉ, Nhóm Trường Sơn đã tổ chức Ngày hội đoàn kết với trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Salle Laetitia, Bỉ.
Khách mời tham dự có bà Huỳnh Anh Nga, nguyên Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM, hiện đang hoạt động trong Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo
TP.HCM, bà Trần Thị Kim Anh, nguyên chiến sĩ trong phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam Việt Nam, ông Huỳnh Công Minh, phó giám
mục địa phận TP.HCM, nguyên đại biểu Quốc hội.

Đây là dịp để những thanh niên Việt Nam cũng như bạn bè của họ khi đến tham dự buổi lễ có cơ hội trò chuyện với các bậc cha anh, những
người luôn luôn hướng về Việt Nam trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc đấu tranh giành độc lập và nay đang góp phần xây dựng đất
nước. Những bạn trẻ Việt Nam trong nhóm Trường Sơn muốn nhân ngày hội này bày tỏ sự tri ân đối với sự giúp đỡ của bạn bè trong quá
khứ,  cũng như trình bày về những dự định trong tương lai, đặc biệt là những chương trình nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của những trẻ em
nạn nhân chất độc da cam.

Trường Sơn là một nhóm nghệ thuật không chuyên được thành lập cách đây hơn 30 năm. Các buổi biểu diễn nhằm tập hợp, ủng hộ những nỗ
lực để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Hiện nay, sau 30 năm, nhóm Trường Sơn bao gồm những thanh niên chủ yếu gốc Việt thế hệ thứ 2,
thứ 3. Trường Sơn sáng tác và tổ chức các hoạt động nghệ thuật và văn hóa được kết hợp  giữa văn hóa Việt Nam và phương Tây.

Gần đây, với mục đích nhân đạo, nhóm Trường Sơn đã tập hợp và tổ chức họat động bán hàng và nhiều hoạt động để quyên góp tiền giúp đỡ
trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Việc giới thiệu và tìm hiểu những đặc trưng văn hóa, mối quan hệ hữu nghị và trao đổi giữa Bỉ và
Việt Nam cũng như cuộc đấu tranh vì hòa bình từ lâu luôn tạo thành nền tảng cho những hoạt động của nhóm Trường Sơn.

Thu Lê
 

Tap chi Que Huong tren Internet Kenh thong tin cua Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai Tong bien tapDang Tran Phong Toa
soan: 32 Ba Trieu, Ha Noi, Viet Nam Tel: (84-4) 8.24.04.01, 8.24.04.02, 8.24.04.03, 8.24.04.04 Fax: (84-4) 8.25.92.11 - E-mail:
quehuong@hn.vnn.vn Giay phep 399/GP-BVHTT ngay 26/12/2000 cua Bo Van hoa - Thong tin
 


