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Hội người Việt Nam tại Bỉ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và 40 năm ngày Đoàn lưu học
sinh Việt Nam đến Bỉ du học

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Nam Tiến cùng Tham tán lãnh sự Phạm Văn Trong và đông đảo
bà con kiều bào, đại diện Hội hữu nghị Bỉ-Việt.
Hội người Việt Nam tại Bỉ ra đời vào năm 1973. Trong những năm trước và sau ngày thành lập Hội, phong trào yêu
nước tại Bỉ đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc qua những việc làm cụ thể như
ra báo, chiếu phim, tổ chức hội thảo, tâm thư… đòi chính quyền Mỹ chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Sau khi đất
nước thống nhất (sau 1975), Hội tiếp tục chăm lo phát triển phong trào Việt kiều yêu nước tại Bỉ bằng nhiều hình thức.
Hội đã cùng với Hội hữu nghị Bỉ-Việt (ABV), các công đoàn và các tổ chức phi chính phủ thực hiện rất nhiều đề án giúp
đỡ, hỗ trợ quê hương Việt Nam. Các hoạt động của Hội và ABV có kết quả tốt trước hết là nhờ cảm tình cảm tốt đẹp
của những người bạn tại Bỉ, điển hình như việc Bộ trưởng Quốc vụ khanh Henri Rollin lập Ủy ban vì Việt Nam từ 1966
về sau là ABV. Sau năm 1975, Việt Nam bị bao vây cấm vận nhưng Nhà vua Baudouin đã tặng một giảng đường cho
Viện tim thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ Bỉ có những động thái giúp Việt Nam như cho phép đầu tư khai thác dầu
khí, cung ứng đầu máy xe lửa, thiết bị điện. Trong 10 năm (1978-1988), Chính phủ Bỉ đã cấp học bổng cho 50 sinh viên
từ Hà Nội sang học các ngành Tin học, Cơ khí, Điện tử, Nông, Hóa, Sinh tại các đại học Bỉ; nhận nhiều thực tập sinh
các ngành Nông nghiệp, Y tế, Luật, Ngoại giao, Báo chí. Khi các du học sinh Việt Nam sang Bỉ du học, Hội người Việt
Nam tại Bỉ đã hỗ trợ, tạo diều kiện thuận lợi để các du học sinh học tập. Và các bạn du học sinh trở thành những hạt
nhân nòng cốt trong các phong trào văn nghệ cũng như nhiều hoạt động khác của Hội. Những hoạt động tích cực, nhiệt
tình sôi nổi của các bạn du học sinh Việt Nam đầu tiên tại Bỉ đã để lại nhiêu ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Bỉ và bà
con kiều bào.
Từ ngày thành lập cho đến nay, Hội người Việt Nam tại Bỉ đã có nhiều hoạt động yêu nước được lưu trên trang web:
www.truongson.be. Gần đây, Hội tặng 10 nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam qua VaVa, giúp các cháu học
sinh ở Suối Giàng, Yên Bái có sữa uống thường xuyên qua Hội cựu lưu học sinh tại Bỉ.
Trong quá trình 45 năm thành lập, phát triển, Hội người Việt Nam tại Bỉ có nhiều hoạt động tích cực gắn kết bà con kiều
bào, hướng về quê hương đất nước. Ngôi nhà 49 Emile Banning Bxl- Hội quán của hội có tuổi đời bằng tuổi đời của Hội
như là nhân chứng của tình hữu nghị Bỉ -Việt, tình yêu Tổ quốc của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và các du học sinh.
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