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Nối nhịp Giáng sinh

Sau những lần hò hẹn và thu xếp lịch trình, các bạn trẻ từ các nước khác nhau đã cùng đáp máy bay đến Việt Nam vào thời điểm mừng Giáng sinh để chung vui
với các em nhỏ mồ côi và khuyết tật...

Tặng quà cho các em nhỏ
Từ 14 giờ chiều 23.12, các bạn trẻ này đã có mặt tại Khách sạn Caravelle (TP.HCM), nơi vợ chồng Michael và Judy - người sáng lập và lãnh đạo Tổ chức Trẻ em
không biên giới (Kids Without Borders) tạm trú.

Tại đây, những túi quà được các bạn nhanh chóng chuyển ra khỏi phòng của vợ chồng Michael để mang đến “Đêm thiếu nhi vui Noel” được tổ chức vào tối cùng
ngày tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TP.HCM).

Amy Wong, sinh viên năm 2 trường Đại học Deakin (Brisbane, Úc) hồ hởi: “Tôi đã có một quyết định thật chóng vánh khi chọn VN làm điểm đến cho kỳ nghỉ
Giáng Sinh và đón năm mới lần này. Nhưng tôi thấy mình đã quyết định đúng vì hành trình rất tuyệt. Những gương mặt bé xíu như thiên thần đang ở trước mắt
tôi”.

Những phần quà đầy ý nghĩa là các bộ quần áo mùa đông, bánh kẹo, đồ chơi, tập viết… đã được trao tận tay từng em nhỏ.

Judy, thành viên trong đoàn đến từ Washington, Mỹ chia sẻ: “Ở Mỹ, vào dịp này các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để trao quà, trẻ em thì mong
nhận được quà từ ông già Noel. Tôi muốn mang không khí gia đình đến cho các trẻ em kém may mắn nơi đây trong dịp Giáng sinh này”.

Trước sự vui mừng của các em bé tại trung tâm, Alise, tình nguyện viên người Úc đã không kiềm được sự hào hứng, cô cho biết: “Mình làm tình nguyện viên ở
đây nhiều ngày rồi. Hôm nay là đêm cuối. Ngày mai mình sẽ chuyển đi nơi khác. Mình sẽ nhớ chúng lắm...”.
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