Thứ Sáu, 13/05/2005 - 9:19 AM
Tin hoạt động của Việt Kiều tại Bỉ

Ngày 8-5-2005, tại Bruxelles, một sinh hoạt Việt kiều thật cảm động và đầy ý nghĩa đã diễn ra dưới
tiêu đề: Bữa cơm ủng hộ trẻ em nạn nhân chất độc da cam, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng
miền Nam Việt Nam.

Cảm động vì đây là sinh hoạt đoàn kết với trẻ em bất hạnh trong nước do khá đông thanh thiếu niên Việt
kiều thế hệ 2, tuổi từ mười đến hai muơi (trong đoàn Văn nghệ Trường Sơn) đảm trách, dưới sự hỗ trợ
của Ban chấp hành đương nhiệm và các bậc cha mẹ, anh chị kỳ cựu trong Hội người Việt Nam tại Bỉ cũng
như của nhiều nhân vật quan trọng trong Hội hữu nghị Bỉ -Việt Nam như Gs F. Houtart, Ts J. Verstappen,
Bs O. Mikolacjak,
Gần 100 phiếu đã được bán ra để người tham dự tự chọn tùy thích các thức ăn uống tại các quầy do thiếu
niên Việt kiều phục vụ.
Nhờ các món ăn được nấu nướng chu đáo, 1ại thêm có các sản phẩm do các Cty Cafatex và Agifish mang
lại sau hội chợ thủy sản Bruxelles vừa qua, và cả cà phê Trung Nguyên, tất cả mọi người, mà phần đông
đã từng tham gia hoạt động ủng hộ Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua, đều khen ngợi.
Đặc biệt, các cháu đã tìm được trong thư viện cuốn phim tài liệu do ký giả Bỉ Josy Dubieuj thực hiện vào
những ngày quân giải phóng tiến về Sài Gòn, được mọi người chăm chú theo dõi trong không khí chan hòa
vui chung.
Buổi sinh hoạt kết thúc thành công tốt đẹp, đem về cho quỹ ủng hộ trẻ em nạn nhân chất độc da cam hàng
chục triệu đồng.
Bruxelles, 9/5/2005
Trường Sơn
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