
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
Bản tin số 2  ⇒  Nhóm Văn nghệ Trường Sơn 
05/10/2007 
 
Nhóm Văn nghệ Trường Sơn - Hội Người Việt Nam tại Bỉ tiếp tục gây 
quỹ cứu trợ nạn nhân dioxine tại Việt Nam  
 
Sau khi cử đoàn về nước trong dịp hè 2006, Nhóm sinh hoạt văn nghệ Trường Sơn 
- Hội Người Việt Nam tại Bỉ (website: www.truongson.be), thông qua Ủy ban về 
Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, đến gặp gỡ Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM và 
Hội Nạn nhân Chất độc màu da cam (VAVA) Tiền Giang, nhờ mỗi nơi tổ chức đi 
thăm hỏi và trao tặng 1000 euros cho đồng bào nạn nhân chất độc màu da cam, đã 
tiếp tục có những hoạt động gây quỹ từ đầu năm 2007 đến nay như nhận phụ trách 
chính phần trình diễn văn nghệ dân tộc Việt Nam, tại chương trình đón Tết Đinh Hợi 
do thị xã Ixelles, thành phố Bruxelles đã tổ chức cho Kiều bào và người châu Á; các 
thành viên nhóm đã giúp nhà đạo diễn Bỉ Piet Eekman hoàn thành phần phiên dịch 
phim phóng sự về Việt Nam «La sieste perdue» («Giấc ngủ trưa mất đi») dài 61 
phút, được chiếu ngày 13/07/2007 vào lúc 23h15 trên kênh ARTE của Pháp - CHLB 
Đức, qua đó cũng đã gây được quỹ và quan hệ tốt với bạn Bỉ.  
 
Số tiền có được từ hai hoạt động trên (quy ra được hơn 40 triệu đồng VN) sẽ được 
mang về trao tặng cho đồng bào nạn nhân chất độc màu da cam trong dịp Tết Mậu 
Tý hoặc hè 2008. 
 
Tháng 7/2007 vừa qua, được thông tin về chương trình hoạt động của Hội Liên lạc 
với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, một kỹ sư kiều bào tốt nghiệp tại Bỉ, 
hiện cư trú tại Pháp, đã gửi CV (lý lịch khoa học) của mình cho Hội để được giới 
thiệu đóng góp với đồng nghiệp trong nước trong ngành thiết kế, chế tạo lốp xe du 
lịch và xe tải. Ông có 25 bằng sáng chế trong quá trình làm việc 25 năm tại 
Luxembourg. 
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