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Hôm nay là ngày thứ năm rảnh rỗi trong tuần, từ Bruxelles tôi đã hồi tưởng về những kỷ niệm 30 năm gắn bó giữa ●
Hội chúng tôi với Ủy ban về người Việt nam ở nước ngoài của TP HCM (tiền thân là Ban Việt kiều TP).
Trước 1975, quan hệ giữa Hội sinh viên và Việt kiều yêu nước tại Bỉ (thành lập từ 1973) với đất nước thường diễn
●
ra ở Paris, nơi có Cơ quan đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Đại sứ quán
VNDCCH.
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Hội đổi tên thành Hội Đoàn kết người Việt ●
nam tại Bỉ (1976) rồi là Hội Người Việt Nam tại Bỉ (1989), có mục đích tập hợp mọi người Việt Nam để giúp đỡ lẫn
●
nhau và chung tay góp phần xây dựng lại quê hương, đất nước.
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Trong 15 năm hình thành và phát triển đầu tiên của hội, luôn có sự giúp đỡ quí báu của Ban Việt kiều Trung ương, ● Ý kiến kiều bào
Ban Việt kiều Thành phố HCM cũng như của các đại sứ Võ Văn Sung, Mai Văn Bộ, Hà Văn Lâu và Hội người Việt
Nam tại Pháp v.v...
●
Chính sách
Riêng về Ban Liên lạc Việt kiều TPHCM, sau này là Ban Việt kiều rồi là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài
TPHCM, quan hệ với Hội chúng tôi được thiết lập một cách tự nhiên, mật thiết từ ngay sau ngày giải phóng. Khi về
nước, chỉ cần mang giấy giới thiệu của Hội Người Việt Nam tại Bỉ là chúng tôi được cán bộ và nhân viên Ủy ban về
người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.
Thông qua Ban Việt kiều, các hội viên tích cực của Hội được tham gia những buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố,
nghe trình bày về tình hình xây dựng và phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Cũng qua Ban
Việt kiều, chúng tôi được tổ chức đi thăm địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo, thăm nhiều nơi của miền Đông anh dũng
và miền Tây Nam bộ can trường v.v...
Để góp phần xây dựng lại quê hương ngay sau ngày hòa bình lập lại, Hội đã vận động được các tổ chức phi chính
phủ tại Bỉ như Oxfam-Belgique, Entr'aide Socialiste tài trợ và giao trọng trách điều phối nhiều đề án giúp nước, cụ
thể là đề án nhân giống heo Landrace với Sở Nông nghiệp TP; trồng cỏ với trại bò sữa Long Thành; tặng thiết bị đo
lường thổ nhưỡng và đào tạo chuyên viên cho Viện khoa học- kỹ thuật nông nghiệp miền Nam và Đại học Cần Thơ.
Để thực hiện các đề án này, Hội đã liên hệ với Ban Việt kiều TP và được Ban tận tình giúp tất cả những gì Hội yêu
cầu. Ngoài ra, Hội còn nhờ Ban Việt kiều giới thiệu đề án nhà máy lọc dầu 40000 tấn/năm với Trung tâm phát triển
sản xuất thử, sau này được Saigon Petro và Serepco, Framatome (Pháp) xây dựng tại Cát Lái; tặng thiết bị sản xuất
thử than hoạt tính cho Viện hóa học; cung cấp tài liệu về máy tính cho Bưu điện TP; tặng xưởng dạy nghề mộc cho
Sở Giáo dục Sông Bé; xây trường, lớp học ở Đồng Nai; thuốc men và dụng cụ Y tế cho nhiều nơi. Hầu hết những
đóng góp của các Hội ở Pháp, Đức, Canada, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Ý v.v... đã được đăng trong một kỷ yếu xuất bản
sau một hội nghị tổng kết do Ban chủ trì.

Thời gian qua mau, khi đất nước đi vào bình yên, kinh tế ngày càng phát triển, những hội viên thuộc thế hệ đầu tiên
tuy vẫn luôn là một chổ dựa vững chắc cho Hội, nhưng không còn sức đóng góp tích cực như xưa. Trước tình hình
đó, chúng tôi chủ trương đi vào chiều sâu: đào tạo thế hệ 2 nhằm tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển của Hội.
Bước đầu Hội đã thành công với những đêm Tết hoành tráng ở Bruxelles quanh năm 2000 và 2010, với những nhà
tình thương, những học bổng cho nạn nhân chất độc màu da cam mà Đoàn văn nghệ Trường Sơn của Hội đã tặng
trong mấy năm qua (có thể đọc trên http://www.truongson.be/).
Quan hệ giữa Hội với Ủy ban về người Việt Nam ở nuớc ngoài TP HCM vẫn được duy trì qua những chuyến thăm
Bỉ tìm hiểu tình hình của Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà trước năm 2000 và của ông Phan Thám năm 2010 cũng như
những chuyến về Việt Nam, Hội nhờ Ban giúp trao tặng nhà tình thương của Đoàn văn nghệ Trường Sơn cho tỉnh
Tiền Giang năm 2007, dự Quốc khánh 2005, dự Hội nghị Việt kiều lần I, Giổ Tổ Hùng Vương 2010, v...v...
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Bên cạnh đó còn rất nhiều việc mà Ban Việt kiều đã để lại sự xúc động sâu sắc trong lòng những kiều bào thuộc thế
hệ trước 7X. Đó có thể là những giờ phút cán bộ, nhân viên Ban Việt kiều ngồi chờ ở phi trường Tân Sơn Nhất đón
việt kiều về thăm quê hương sau năm 1975. Các anh chị đã thường xuyên túc trực tại đó để hướng dẫn chúng tôi về
thủ tục khai báo xuất nhập cảnh, thủ tục hải quan, giấy phép xuất văn hóa phẩm…
Riêng đối với bản thân tôi, địa chỉ tạm trú do Ban Liên lạc giới thiệu tại khách sạn Bông Sen (đường Đồng Khởi)
hoặc các nơi họp làm việc ở đường Trương Định, Lý Tự Trọng hoặc Mạc Đĩnh Chi v.v… là những địa chỉ gắn liền
hoạt động của Hội trong quá trình đóng góp xây dựng quê hương.
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Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, đã có sáng kiến xin UBND
TPHCM cho phép cử một Đoàn văn nghệ của TP sang biểu diễn phục vụ kiều bào vào dịp Tết ở Bỉ trước khi sang
Đức, Slovakia, Pháp (2010, 2011). Sáng kiến này đã gây ấn tượng cho bạn bè quốc tế, cộng đồng Việt Nam tại Bỉ
nói chung và thế hệ 2 của Hội nói riêng.
Thật vậy, khi thế hệ 2 bắt đầu tìm tòi hướng hoạt động gắn bó với đất nước thì sự có mặt của Ủy ban với sự hỗ trợ
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của TP HCM nhân dịp Tết đã đáp ứng được nhu cầu của thế hệ 2: duy trì
truyền thống của Hội thông qua những họat động giới thiệu văn hóa nghệ thuật VN. Những đêm Tết dân tộc ở
Bruxelles do nghệ sĩ TP HCM và thế hệ hai ở Bỉ biểu diễn phục vụ cộng đồng vừa đặc sắc, vừa tình cảm là một
phần quan trọng của công tác kiều bào mà Hội và Ủy ban về NVNONN TP đã chung sức làm nên.
Sự có mặt của UBND TPHCM, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của TP HCM và Ủy ban về người Việt nam ở nước
ngòai TP HCM là một sự động viên mạnh mẽ cho thế hệ 2 của Hội, giúp các thành viên giữ gìn bản sắc văn hóa con
Rồng cháu Tiên, luôn hướng về cội nguồn trong bối cảnh tòan cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Thật vậy, Việt Nam đang trên đường phát triển bền vững, giành vị trí riêng cho mình trong công cuộc hòa nhập thì
những công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM hướng về cộng đồng là những sợi chỉ hồng
giúp thế hệ 2 hãnh diện về đất nước, từ đó tìm cho mình hướng đi cùng hòa nhịp với sự phát triển của đất nước.
Bản sắc văn hóa dân tộc là chất keo sơn gắn cộng đồng Việt Nam nói chung và HNVNTB nói riêng. Qua đó, thế hệ
kiều bào tương lai sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội, cho đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm thu thập
được ở nước ngoài, sự kế thừa những truyền thống quý báu của dân tộc.
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