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“N!"c u#ng và v$ sinh c% b&n là 
cái n'i t(i t(o nên s) s#ng, s)

tho&i mái và ph*m giá c+a
con ng!,i”
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Ti4p c5n v"i n!"c s(ch 1 tr!,ng trung h2c Lang Hoai

Lang Hoai ti4p c5n v"i n!"c s(ch

Vi$c th)c hành v$ sinh 1 các vùng nông thôn v3n còn th6p. 

Ng!,i dân thu'c các dân t'c thi7u s# !ã có thói quen
s8 d0ng n!"c trong các con su#i, !i9u này không
ph&i  là không có &nh h!1ng !4n s:c kho; c+a h2.
H%n n<a, vào mùa khô 1 !ây kéo dài kho&ng 5 tháng,
n!"c b= khan hi4m và có th7 b= ô nhi>m.  Vi$c xây
d)ng các d) án cung c6p n!"c cho phép c&i thi$n
m't cách !áng k7 !i9u ki$n s#ng c+a ng!,i dân.

"#i t!?ng !!?c th0 h!1ng !@u tiên c+a ch!%ng
trình ti4p c5n v"i n!"c s(ch do H'i DAM CHU tài
tr? th)c hi$n là tr(m y t4 c+a Lang Hoai (Xem B&n
tin s# 8, tháng 9/2010).

Ngày 10 tháng 4 n#m 2012 : chúng tôi r6t vui s!"ng
chia sA v"i các b(n nh<ng hình &nh c+a vi$c ti4p
nh5n các thi4t b= gi4ng khoan, vi$c lBp !Ct máy bom
và xây d)ng m't mái che !7 b&o v$ máy bom, xây
d)ng nhà v$ sinh nam, n<; cung :ng và lBp !Ct các
bDn r8a, vòi n!"c và !ào m't h# tiêu t) ho(i. Chi
phí  là: 10.000 euro

Chúng tôi vô cùng bi4t %n s) giúp "E r'ng
l!?ng c+a Gabriel de Tissot, nh, "ó mà chúng
tôi có th7 th)c hi$n ch!%ng trình này và cho
phép vi$c ti4p c5n  n!"c s(ch 1 tr!,ng trung
h2c Lang Hoai.
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Gabriel de Tissot

Ti4p t0c ch!%ng trình 
Ti4p c5n !!?c v"i n!"c s(ch, !ó là b!"c !@u
tiên, nh!ng s) thành công t-ng th7 c+a d) án
cFng ph0 thu'c vào vi$c s8 d0ng t#t các thi4t b=
v$ sinh và c@n thi4t ph&i !!a vào tru,ng h2c m't
ch!%ng trình giáo d0c v9 v$ sinh. 
Cán b' tr(m y t4 và !'i ngF giáo viên trong tru,ng
!ang h?p tác !7 th)c hi$n  v6n !9 này.
V6n !9 còn l(i là lBp !Ct máy nh& xà phGng lGng
t) !'ng và c&i thi$n, n#i hai nhà v$ sinh 
c+a giáo viên.
HD s% xin tài tr? cho ph@n ti4p theo c+a ch!%ng
trình này !ang !!?c th)c hi$n !7 gi"i thi$u cho
m't công ty !#i tác xem xét.
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Ti4p c5n v"i n!"c s(ch 1 tr!,ng m3u giáo

Lung Nguu ti4p c5n v"i n!"c s(ch

NhBc nh": d) án này liên quan !4n kho&ng 100 tr; em tH
2 !4n 5 tu-i. Nhà v$ sinh !ã có nh!ng s# l!?ng ch!a !+:
3 nhà v$ sinh cho toàn tr!,ng.
V6n !9 bây gi, là tH các gi4ng có sIn, lBp !Ct d) tr<
n!"c  và m't máy bom,  m1 r'ng kh#i nhà v$ sinh hi$n
có, n#i các nhà v$ sinh, bDn r<a, vòi n!"c cho !+ s#
l!?ng.
Nh<ng nJ l)c c+a chúng tôi trong vi$c tìm ki4m kinh phí
cho d) án này !ã !(t k4t qu& và chúng tôi vHa nh5n !!?c
m't ngân phi4u 6.500 euro c+a công ty Delabie, có tr0 s1
t(i Friville thu'c tKnh Somme. 
Chúng tôi xin c&m ông Jean-Claude Delabie  và c&m %n
toàn th7 các thành viên trong nhóm c+a ông !ã tham gia vào
d) án này.

D! án này !"#c d! ki$n s% th!c hi&n vào tháng 9- 10
n#m 2012, sau !#t gió mùa.
Trái ng!?c v"i tr!,ng trung h2c Lang Hoài, 1 Lung
Nguu, không c@n ph&i d) ki4n m't ch!%ng trình giáo d0c
v$ sinh:  nh, s) d(y b&o c+a !'i ngF giáo viên, các em
nhG 1 !ây !ã có $ th:c v9 v6n !9 này.   .

Công ty Delabie là công ty ":ng "@u Châu Âu
v9 lLnh v)c s&n xu6t vòi n!"c và các thi4t b= v$
sinh cho các "oàn th7, k7 tH n#m 2005, công ty
"ã cam k4t tài tr? nhân "(o và hàng n#m, trích
m't ph@n l?i nhu5n c+a mình "7 tài tr? các
d) án ti4p c5n v"i n!"c s(ch cho b' ph5n
ng!,i dân nghèo nh6t, b= cô l5p và b= xã h'i
bG quên.
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Vi d) án nông thôn c+a chúng tôi !ã !!?c l)a ch2n
b1i vì nó !áp :ng nhi9u tiêu chí theo yêu c@u c+a
công ty Delabie :
" Yêu c@u giúp !E tH ng!,i dân có liên quan,  tH
các ph0 huynh h2c sinh, tH !'i ngF giáo viên trong
tr!,ng.
" Nghiên c:u kM thu5t !!?c th)c hi$n b1i m't
chuyên gia  giGi,  thu'c công ty Walton, có tr0 s1 t(i
HD Chí Minh, ng!,i !ã th)c hi$n d) án ti4p c5n
n!"c s(ch 1 tr(m y t4 và 1 tr!,ng trung h2c Lang
Hoai.
" H'i Dam Chu chúng tôi là h'i ho(t !'ng tình
nguy$n, không có chi phí c% c6u,  H'i cam k4t s8
d0ng toàn b' kinh phí v5n !'ng cho d) án. 
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T!,ng thành bao quanh tr!,ng m3u giáo 

Lung Nguu các d) án tr!,ng h2c

Ngay tH cu'c gCp gE ban !@u gi<a chúng tôi v"i !'i
ngF giáo viên c+a tr!,ng m3u giáo, n#m 2008, chúng
tôi !ã nh5n th6y s) m6t an toàn do thi4u hàng rào bao
quanh tr!,ng (trâu bò, chó lãng vãng trong khu v)c
tr!,ng h2c, các em h2c sinh có th7 tr#n khGi s) theo
dõi c+a các th@y cô giáo).

V6n !9 này !ã !!?c nhBc l(i m't l@n n<a ngay
chuy4n th#m c+a chúng tôi vào tháng 12/2011 và !ã
!!?c th&o lu5n 1 kN h2p c+a !(i h'i !Dng vHa rDi
c+a H'i Dam Chu. H'i chúng tôi, cam k4t tham gia
vào các d) án tr!,ng h2c, !ã quy4t !=nh dùng nguDn
kinh phí riêng c+a H'i !7 tài tr? xây b:c t!,ng
thành này.

Chi phí xây d)ng: 3000 euro. 

D! án này c'ng !"#c d! ki$n s% th!c hi&n vào
tháng 9- 10/2012.
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Nhà #n c+a tr!òng m3u giáo

Lung Nguu các d0 án tr!,ng h2c

Chúng tôi !ã tham gia vào b<a #n c+a các em nhG
trong tr!,ng và chúng tôi !ã nh5n th6y rOng vi$c
chu*n b= các b<a #n 1 !ây còn r6t s% sài và ch!a
!&m b&o các tiêu chu*n v$ sinh: vi$c b&o qu&n th)c
ph*m không !!?c th)c hi$n 1 nhi$t !' thích h?p
trong hoàn c&nh th,i ti4t nBng nóng, !i9u này có
th7 d3n !4n s) ng' !'c th)c ph*m.

"'i ngF giáo viên !ã trình bày nguy$n v2ng có m't
t+ l(nh và có m't bình gi< nhi$t 30 lít. 

Chi phí cho vi&c trang b( này là 300 euro, s% !"#c
c)p nhân chuy$n công tác s*p !$n, vào tháng 9 –
10/2012.
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Nh<ng th)c hi$n g@n "âyLung Nguu 

Là n#m th: 4 liên ti4p, s: m$nh Edusol cho
phép cung c6p các thi4t b= !D dùng và các hàng
tiêu dùng cho hai tr!,ng h2c. Trong su#t d) án
này, chúng tôi !ã tài tr? các h'p m)c cho máy in, m)c
cho máy photo, các !La trBng, sách tranh &nh, các h'p
màu vA và các ram gi6y v"i t-ng s# ti9n là 350 euro. 

Chúng tôi !ã th#ng kê v"i !'i ngF giáo viên c+a
tr!,ng m3u giáo các nhu c@u v9 thi4t b= gi&ng d(y mà
chúng tôi sA cung c6p trong chuy4n công tác sBp !4n.

S: m$nh Edusol  c+a ngân hàng HSBC 

Ngôi nhà chung c+a Lung Nguu

%áng 4/2011, chúng tôi !ã tài tr? các v5t li$u !7
ph+ bê tông cái sân c+a ngôi nhà chung (Xem B&n
tin s# 9,  tháng 6/2011). Các công vi$c !ã !!?c
hoàn t6t tr!"c T4t.
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Lung Nguu et Lang Hoai Các d) án "ang th)c hi$n

D) án 1 tr(m y t4 c+a Lang Hoai 
"ang ch, "!?c tài tr?

Trong B&n tin s# 9, tháng
6/211, chúng tôi !ã kêu g2i
s) quan tâm c+a các b(n cho
các nhu c@u c+a tr(m y t4 1
Lang Hoài: m't lò !#t ch6t
th&i y t4 và m't s) t5p hu6n
cho vi$c s8 d0ng kính hi7n
vi.Chúng tôi ti4p t0c tìm
ki4m các gi&i pháp v9 kM
thu5t và !#i tác. 

N#i dài thêm con "!,ng m1 1 Lung Nguu

Vi$c !ã mua b- sung thêm 3
t6n xi- #ng, v"i s# ti9n 300
euro là c@n thi4t !7 hoàn
thành con !!,ng trên 50
mét ti4p c5n v"i Lung
Nguu. Con !!,ng này sA
hoàn thành tr!"c cu#i n#m
2012.


