Chương trình thiện nguyện
Christian Berger
Đại sứ Cộng hòa
Liên bang Đức
tại Hà Nội

Kính thưa Quý
vị và các cháu nhỏ thân mến,

tại Đại sứ quán Đức Hà Nội
Thứ 7, ngày 01/04/2017, từ 11h00 – 17h00
Địa chỉ: Đại sứ quán Đức, 29 Trần Phú, Hà Nội
Với nhạc sống và DJ, bánh nhà làm, bia Đức, đồ nướng, trò chơi bốc
thăm trúng thưởng cùng tiết mục múa của các em nhỏ
Câu lạc bộ Schocker Hà Nội kính mời tất cả các Quý vị đến dự chương trình từ thiện tại khuôn viên Đại
sứ quán Đức. Xuất phát từ niềm đam mê với trò chơi xúc xắc „Schocker“, trong hai năm vừa qua chúng
tôi đã thu được một số tiền từ trò chơi này và muốn sử dụng chúng cho một mục đích tốt đẹp. Từ phương
châm „Mọi trẻ em đều xứng đáng có được cơ hội“ của tổ chức „Thanh Niên với sứ mệnh Việt Nam“ –
YWAM, chúng tôi đã đi thăm một trong số ba nhà trẻ em được tổ chức này hỗ trợ tại xã Phú Châu, huyện
Ba Vì và thấy rằng trẻ em ở đây đang rất cần sự hỗ trợ của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định sẽ
chung tay giúp các em có được một môi trường sống an toàn và tốt đẹp hơn. Cùng với sự hợp tác của địa
phương, các công ty xây dựng và tổ chức YWAM chúng tôi đã đưa ra mục tiêu lớn như: lắp đặt đường
điện nước mới cho nhà trẻ em, làm mới các thiết bị phòng y tế, cải tạo tất cả tường, trần và sàn nhà. Tuy
nhiên, số tiền chúng tôi hiện có vẫn chưa đủ để thực hiện mục tiêu đề ra. Do đó, chúng tôi quyết định tổ
chức một chương trình thiện nguyện vì nhà trẻ em tại khuôn viên của Đại sứ quán Đức và dành tất cả số
tiền quyên góp được cho dự án này. Một ban nhạc và một nghệ sỹ DJ sẽ đồng hành cùng chương trình.
Ngoài ra, Quý vị cũng sẽ được thưởng thức các món bánh „homemade“, cà phê, bia và đồ nướng. Bên
cạnh đó, chúng tôi cũng mời 24 em cùng các cô nuôi của nhà trẻ em xã Phú Châu đến Hà Nội để góp vui
cùng chúng ta với các tiết mục múa truyền thống của Việt Nam. Tổ chức đối tác YWAM sẽ chuẩn bị quầy
cung cấp thông tin về ba nhà trẻ em tại huyện Ba Vì. Vé vào cửa cho mỗi người tham dự là 200.000 đồng.
Số tiền thu được từ việc bán vé và đồ ăn uống cũng như vé chơi rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng
trực tiếp cho dự án nhà trẻ em xã Phú Châu. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu Quý vị có thể tham dự
chương trình. Để mua vé trước Quý vị có thể liên hệ hai địa chỉ sau:
The Kneipe:
52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Văn phòng của tổ chức YWAM: Số 19 ngõ 68/53 đường Cầu Giấy, Hà Nội

Chào mừng tất cả mọi người đến
với chương trình thiện nguyện
trong khuôn viên của Đại sứ quán
Đức tại Hà Nội. Tôi rất vui mừng
chủ trì sự kiện ngày hôm nay và
xin gửi đến tất cả mọi người
những lời chúc tốt đẹp nhất. Sự
quan tâm đến những người xung
quanh, đặc biệt là đối với trẻ em
cũng như các hoạt động xã hội
xuất phát từ sự quan tâm đó là
nền tảng quan trọng của đời sống
xã hội. Tuy nhiên, trong thời đại
hiện nay vẫn còn rất nhiều người
có hoàn cảnh khó khăn bị lãng
quên. Việc trợ giúp những người
cần sự giúp đỡ và mang lại cho
họ một quan điểm sống tích cực
cần là động lực và nhiệm vụ hiển
nhiên đối với mỗi người trong xã
hội ngày nay. Cũng chính vì lẽ đó
mà sự nhiệt huyết của các nhà tổ
chức sự kiện này càng là một
tấm gương đáng được hoan
nghênh và ủng hộ.
Tôi xin chúc cho chương trình và
đặc biệt là hoạt động thiện

nguyện gặt hái được nhiều thành
công.

Câu lạc bộ Schocker Hà Nội xin giới thiệu:
„Schocken“ hay còn gọi là „Knobeln“ là một trò
chơi xúc xắc rất được ưa chuộng ở vùng
Wesphalia và khu vực sông Rhein của Đức và
thường được chơi tại các quán rượu với số
lượng người chơi tối thiểu là 2 người cho tới
20 người.

Từ khoảng 2 năm nay, người chơi đến từ
nhiều quốc gia thường xuyên chơi trò chơi
này tại „The Kneipe“. Người Việt Nam, Úc,
Mỹ, Cô-lôm-bi-a, Hà Lan, và tất nhiên cả
người Đức đều rất hứng thú với môn chơi này
nên ý tưởng dùng số tiền thu được để ủng hộ
cho mục đích từ thiện đã ra đời.

YWAM
Youth with a Mission Mercy Vietnam
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