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Những hoạt động hướng về Việt Nam tại Bỉ
TTO - Ngày 8-5 tại thủ đô Brussels của Bỉ, hội Việt kiều yêu nước và hội những người Bỉ phản đối chiến
tranh VN đã tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật. Mọi người hân hoan tưởng nhớ chiến thắng thống nhất
VN cách đây 30 năm, tôn vinh chiến thắng của phe đồng minh cách đây 60 năm giải phóng nhiều dân tộc
khỏi ách phát xít.

Hoạt động quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam được tổ chức thông qua việc phục vụ bữa ăn trưa với
các món ăn đặc trưng Việt Nam có pha chút hương vị và phong cách Bỉ, và việc bán các sản phẩm tơ lụa, thổ
cẩm dân tộc.

Đến tham dự có những người Bỉ ở độ tuổi trên 80 từng có mặt tại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã trong Thế
Chiến thứ II sau đó lại xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh VN. Những thế hệ người Việt và Bỉ xấp xỉ tuổi
70, 60 và trung niên đến dự rất đông. Phần lớn họ từng kinh qua hoặc quan tâm nhiều đến cuộc chiến ở VN nay
hân hoan nhớ lại chiến thắng. Trí thức trẻ và sinh viên Việt Nam tại Bỉ,  và một số Việt kiều ở Pháp cũng đến dự.
Tất cả mọi người bồi hồi xúc động khi xem những thước phim do một người Bỉ ghi lại sinh động cảnh tháo chạy
của lính Mỹ khỏi đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn và hình ảnh quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập.

Xuất hiện trong phim một phụ nữ Bỉ nhỏ bé làm công việc hỗ trợ tinh thần cho những người phụ nữ Việt Nam
trong tâm trạng hoang mang, ngỡ  ngàng trước những giây phút đầy kịch tính này là bà Olivette Mikolajczak. Ngày 
đó, những người bạn VN thân mến gọi bà là "Liễu’". Hôm nay, bà có mặt với nụ cười rạng rỡ và những nếp nhăn
duyên dáng. Hiện nay, đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn đều đặn mỗi năm 2 lần bà sang Thành Phố Hồ Chí Minh giảng
dạy cho các lớp giáo dục thanh thiếu niên khuyết tật. Tại  Bỉ, bà vẫn đang làm việc tại một bệnh viện chăm sóc
người già như một bác sĩ tâm lý. Bà tham gia tất cả các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Bỉ và hỗ trợ chỗ 
ăn ở cho nhiều sinh viên VN sang học tập tại Bỉ.
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