
 
Kêu gọi sự trợ giúp sau cơn bão thế kỷ 

 Người phụ nữ đến từ Kapfenhardt đứng ra quyên góp cho các trẻ em ở Việt Nam 

 Bản thân nữ nhà văn Isabelle Müller cũng là người gốc châu Á 

“Một người làm mẹ sẽ không thể không cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ nghèo tội 
nghiệp nơi đây, khi chúng phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc của thảm họa này”- bà 
Isabelle Müller, một người phụ nữ đến từ Kapfenhardt, nước Đức và cũng là một người 
phụ nữ gốc Việt đã bày tỏ cảm xúc của mình sau khi chứng kiến hậu quả thảm khốc của 
cơn bão. Cho đến nay, nữ nhà văn này đã được nhiều người trong khu vực biết đến thông 
qua các hoạt động tình nguyện của bà đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt 
Nam. Vào cuối tháng 6 vừa qua, tỉnh Hà Giang, một vùng núi phía Bắc Việt Nam đã phải 
hứng chịu một cơn mưa lớn và kèm với đó là lũ lụt. Cũng chính tại nơi đây, bà Isabelle 
Müller cùng với Quỹ LOAN của mình trong vòng 2 năm qua đã thực hiện vô số dự án để 
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.  

“Khi được biết tin về cơn bão khủng khiếp này, tôi đã lập tức hủy ngay kế hoạch đi du lịch 
của mình”- bà Isabelle Müller kể lại. 

Khi cơn bão khủng khiếp kéo dài từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 diễn ra, bà Lý Thị Lan, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ Việt Nam đã báo tin ngay lập tức gửi email về cho bà Müller để 
thông báo tình hình. “Thật may mắn khi những dự án của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn 
sau cơn bão”- bà Müller kể lại. Không lâu trước đó, bà đã có cơ hội đến thăm xã Cán Tỷ 



và Lùng Tám thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nhằm tiếp tục thực hiện các dự án hỗ 
trợ khác ở khu vực này. Nhưng không may nơi này sau đó đã bị cơn bão tàn phá nặng nề. 

Vào ngày đầu tiên, đã có đến 5 nạn nhân được phát hiện, và trong số đó là 2 trẻ em trong 
độ tuổi từ 4 đến 9. “ Nước ngập cao đến hàng mét và gây ra thiệt hại có thể lến tới hàng 
trăm triệu đồng”- bà Isabelle Müller kể lại. Và ngay lúc này bà chỉ muốn được giúp đỡ 
người dân ở 2 xã Cán Tỷ và Lùng Tám. Bởi có đến 520 học sinh và 67 giáo viên ở đây đã 
mất hết trường lớp. Phòng học thì bị ngập trong nước, hệ thống điện nước thì bị phá hủy, 
bàn ghế và các đồ dùng học tập như sách, vở cũng đều bị cơn lũ phá hoại hết. “ Toàn 
trường và giáo viên đang rơi vào cảnh tuyệt vọng”- bà Müller chia sẻ. Hơn nữa, do công 
tác khắc phục hậu quả thiên tai phải tập trung trước hết vào việc hỗ trợ tinh thần cho người 
dân cho nên việc khôi phục lại hệ thống trường học không phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy 
nhiên ban lãnh đạo nhà trường thì không có đủ ngân sách để tự mình khôi phục lại hệ 
thống trường học, còn năm học mới thì sắp bắt đầu vào tháng 9. Chính vì thế bà Müller rất 
muốn được giúp đỡ nhà trường, để cho trẻ em nơi đây có thể tiếp tục được cắp sách đến 
trường.  

Đó là lý do tại sao bà cùng với Quỹ của mình khởi động dự án “Thiên thần cứu trợ”, và 
tính đến thời điểm hiện tại thì đây là dự án số 16 của bà. Với dự án này, bà muốn thành lập 
đến 513 “Gói cứu trợ” với giá trị là 22 Euro cho mỗi suất. Điều đó cũng có nghĩa là, 
những ai có mong muốn giúp đỡ người dân ở đây cũng có thể đóng góp một khoản tài 
chính từ 22 Euro cho mỗi suất cứu trợ nêu trên. Và nếu dự án này kêu gọi được sự hỗ trợ 
thành công, thì sẽ có tới 3200 cuốn vở, 120 bộ bàn ghế, 36 bộ quạt, 70 chiếc chiếu, 70 tấm 
màn, 200 đôi dép sandal, 25 tủ quần áo, và các thiết bị vui chơi khác được vận chuyển và 
giao đến tận tay cho các bạn nhỏ ở đây.  

“Trẻ em trong vùng này phải đi bộ tới 6 km mỗi ngày để được đến trường”- bà Müller chia 
sẻ. Và thật là may mắn khi cơn lũ xảy ra ngay trong đợt nghỉ hè, chứ không kéo đến khi 
bọn trẻ đang trên đường đến trường. Bà chia sẻ mong muốn của mình: “Tôi rất muốn xây 
dựng cho bọn trẻ một nơi kiên cố, để chúng có thể quên đi những trải nghiệp kinh khủng 
vừa qua và có thể yên tâm trở lại với cuộc sống bình thường”. Tuy nhiên để hoàn thành 
được mong muốn đó, ngay lúc này Bà Müller đang cần đến 513 “Thiên sứ cứu trợ”, những 
người sẵn sằng đóng góp để cùng bà hoàn thành mong ước này.  

 

 

 

 

Qũy LOAN 

Vào tháng 5 năm 2016 tại Kapfenhardt, bà Isabelle Müller đã thành lập 
tổ chức từ thiện của mình với tên gọi “LOAN-Stiftung”. Và cũng chính 
nhờ Quỹ từ thiện này, tính đến hiện tại đã có 15 dự án như xây dựng nhà 
trẻ, trường học cũng như các dự án hỗ trợ các trẻ em mồ côi đã được hiện 
thực hóa tại tỉnh Hà Giang, một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc và giáp với 
biên giới Việt-Trung. 
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