27.12.2020

Tổ chức Loan Stiftung trao tiền, quà trị giá 461 triệu đồng cho 2 trường học ở Hà Tĩnh
02393.693.427



ĐẶT LÀM TRANG CHỦ









CHÍNH TRỊ KINH TẾ XÃ HỘI QUỐC PHÒNG PHÁP LUẬT VĂN HÓA VỀ HÀ TĨNH THỂ THAO THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ XE ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG GÓC HÀI VIDEO EMAGAZINE

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG

Điều tra theo đơn thư Nhịp cầu yêu thương Bạn đọc viết Phản hồi bạn đọc

BẠN ĐỌC BÁO HÀ TĨNH

Tổ chức Loan Stiftung trao tiền, quà trị giá 461 triệu đồng cho 2
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(Baohatinh.vn) - Tổ chức Loan Stiftung (CHLB Đức) do nhà văn 2 quốc tịch (Pháp - Đức) Isabelle Muler bảo
trợ, đã trao quà, tiền trị giá 461 triệu đồng cho học sinh, giáo viên và 2 trường học: Tiểu học và Mầm non
(xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

CÙNG CHỦ ĐỀ

Bò thả rông “vây” phương tiện
giao thông trên quốc lộ ở Hà Tĩn
Phép màu đã đến với em bé bị ung thư
“kép” ở Hà Tĩnh



Công an Hà Tĩnh hỗ trợ nữ sinh nghèo

nối tiếp ước mơ vào đại học
Nhịp cầu yêu thương - 13:14
25/12/2020
Trao quà cho hộ nghèo, học
sinh vùng khó khăn Hà Tĩnh



Bạn đọc Báo Hà Tĩnh chia sẻ khó khăn
với “người mẹ từ chối điều trị ung thư đ

con trai chào đời”
Báo Hà Tĩnh tổng hợp hộp thư bạn đọc
tuần từ 3 – 9/8

HOÀN CẢNH CẦN GIÚP ĐỠ

Sáng 12/12, Nhà báo Thái Văn Sinh, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh đã thay mặt tổ
chức Loan Stiftung đã đến trao hàng viện trợ cho học sinh, giáo viên và 2 trường học: Trường
Mầm non và Trường Tiểu học xã Thạch Đài (Thạch Hà). Ảnh: Trao 5 suất quà trị giá mỗi suất 6

Nhịp cầu yêu thương - 05:43
25/12/2020
Tặng 85 xe đạp và 250 bàn ghế
cho học sinh vùng khó khăn ở
Hà Tĩnh

triệu đồng (bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và 50 kg gạo) cho 5 em học sinh đặc biệt khó khăn...

Xót xa cảnh mẹ già mù lòa nươn
nhờ con gái bệnh tật
Nhịp cầu yêu thương - 16:10
23/12/2020
Điện lực miền Bắc tặng quà trị
giá 1,6 tỷ đồng cho trường
học, địa phương vùng lũ Hà
Tĩnh

XEM NHIỀU

Bố mất, mẹ đau ốm, 2 đứa trẻ thơ mờ m
tương lai
Trao 100 triệu đồng và tặng quà cho
người dân xã vùng lũ Hương Sơn
Cám cảnh người phụ nữ nghèo ở Hà Tĩn
11 năm nuôi con gái tâm thần
Chồng đột ngột qua đời, vợ ôm 2 con th
chênh vênh giữa cuộc sống

ĐỌC NHIỀU
... và 35 suất quà mỗi suất trị giá 3 triệu đồng (2 triệu đồng tiền mặt và 50 kg gạo) cho 35 học
sinh của Trường Tiểu học Thạch Đài bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ vừa qua.
Hãy chia sẻ với bạn bè!

Nhịp cầu yêu thương - 12:50
26/12/2020
“Lan tỏa yêu thương”, cán bộ,
nhân viên Điện lực Hà Tĩnh
hiến..

1.
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Nhịp cầu yêu thương - 09:06
25/12/2020

Nhặt được dây
chuyền vàng 3,5 chỉ
liền mang đến nhờ
công an tìm người trả
lại

Formosa Hà Tĩnh trao 300 suất
quà nhân dịp lễ Noel năm 2020
(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Noel
năm 2020, Công ty TNHH Gang
thép Hưng Nghiệp Formosa Hà
Tĩnh đã trao 300 suất quà cho
con em cán bộ, nhân viên làm

2.

Công trình tiến độ
“rùa bò”, trường học ở
Hà Tĩnh lo mất an
toàn

3.

“Lan tỏa yêu thương”,
cán bộ, nhân viên
Điện lực Hà Tĩnh hiến
84 đơn vị máu

4.

Formosa Hà Tĩnh trao
300 suất quà nhân dịp
lễ Noel năm 2020

5.

Tặng 85 xe đạp và
250 bàn ghế cho học
sinh vùng khó khăn ở
Hà Tĩnh

việc trong..

Trao 41 suất quà (bao gồm 5 suất trị giá mỗi suất 6 triệu đồng và 36 suất trị giá mỗi suất 3 triệu
đồng) cho 36 học sinh và 2 giáo viên bị ảnh hưởng lũ lụt của Trường Mầm non xã Thạch Đài.






Ngoài ra, tổ chức Loan Stiftung cũng đã trao nhiều trang thiết bị phục vụ dạy học cho 2 nhà
trường, như: tủ đựng đồ, bàn ghế học sinh, trống trường, thiết bị loa máy, thảm cỏ nhân tạo,
giá để đồ chơi, 3 đàn Organ Yamaha, thiết bị thư viện... (Trong ảnh: Thiết bị phòng thư viện
được tổ chức Loan Stiftung trao tặng cho Trường Tiểu học Thạch Đài).


Trong đợt này, Trường Tiểu học Thạch Đài nhận được 214, 374 triệu đồng; Trường Mầm non
Thạch
Đàisẻ
nhận
247,360
triệu LUẬN
đồng tổng số tiền hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ được cá nhân ông
Hãy chia
với được
bạn bè!
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Thái Văn Sinh, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh vận động từ tổ chức Loan Stiftung
(CHLB Đức).

Tổ chức Loan Stiftung do nhà văn Isabelle Muler 2 quốc tịch Pháp - Đức
(có mẹ người Hà Tĩnh) sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em miền núi nghèo tại
Việt Nam có điều kiện đến trường. Nguồn kinh phí của tổ chức chủ yếu
từ tiền bán cuốn sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng
hoàng” do bà Muler viết về người mẹ Hà Tĩnh của bà. Cuốn sách đã
xuất bản bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới trong đó có Việt Nam, từng
lọt top những cuốn sách bán chạy nhất trên trang amazon.com.
Năm 2019, nhà văn Isabelle Muler đã về Hà Tĩnh ra mắt cuốn sách và
bộ phim “Loan - Phượng hoàng tái sinh” và thăm quê hương. Trong
chuyến trở về,bà từng hứa sẽ vận động hỗ trợ trẻ em nghèo Hà Tĩnh.
Tin liên quan:
Thêm nhiều phần quà đến với người dân huyện Cẩm Xuyên
Chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Cẩm Xuyên (Hà
Tĩnh), nhiều đơn vị đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa.


Gần 100 suất quà “nâng bước tới trường” cho học sinh



nghèo Thạch Hà



Gần 100 suất quà do các cấp bộ đoàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) kêu gọi
vận động, quyên góp đã được trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh



khó khăn trên địa bàn huyện.

Thiên Vỹ
TAG:

Hà Tĩnh 24h Học sinh Hà Tĩnh Học sinh nghèo Trao quà hỗ trợ Nhịp cầu nhân ái Báo Hà Tĩnh điện tử

Trẻ em vùng lũ ở Hà Tĩnh Nhà văn Isabell Muler

Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)
Nhập nội dung

Họ và tên

E-mail

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

GỬI BÌNH LUẬN

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU


Mùa
người
Hãy
chiađông,
sẻ với bạn
bè!

Thành
Sen vẫn giữ thói quen thể dục buổi sáng
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CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

“Lan tỏa yêu thương”, cán bộ, nhân viên
Điện lực Hà Tĩnh hiến 84 đơn vị máu

Trao quà cho hộ nghèo, học sinh vùng khó
khăn Hà Tĩnh

Bố mất, mẹ đau ốm, 2 đứa trẻ thơ mờ mịt
tương lai

Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ sinh kế cho
người dân vùng lũ Cẩm Xuyên

Hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho
gia đình Phó trưởng Công an xã

Thạch Hà trích 230 triệu đồng hỗ trợ doanh
nghiệp, hộ sản xuất khắc phục khó khăn

Bàn giao nhà nhân ái và trao tặng xe đạp
cho người dân, học sinh xã Nam Phúc
Thăng

Tặng 80 suất quà cho người khiếm thị ở Lộc
Hà

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ
người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc
sống



Thêm nhiều phần quà đến với người dân
huyện Cẩm Xuyên



Trao hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng
ngập lụt sâu nhất Thạch Hà



Tri ân khách hàng, Điện lực Hà Tĩnh chỉnh
trang lưới điện cho hộ nghèo



Chính trị

Kinh tế

Xã hội

Quốc phòng

Pháp luật

Văn hóa

Về Hà Tĩnh

Thể thao

Thế giới

Công nghệ

Xe

Đời sống

Cộng đồng

Góc hài

Rao vặt

Video

Ảnh
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Tổng biên tập: Nghiêm Sỹ Đống
Giấy phép số: 673/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
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Việt Long



Hãy chia sẻ với bạn bè!
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