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DỰ ÁN NĂM 2009/2010: 
TÀI TRỢ NÂNG CẤP & XÂY MỚI NHÀ DỘT NÁT 
 
 
GiỚI THIỆU DỰ ÁN 
 
Mục tiêu của chương trình dự án là tài trợ cho các hộ gia đình nghèo nâng cấp hoặc 
xây dựng lại căn nhà dột nát của họ và tập trung vào các thôn tại Đá Bàn và Tu 
Bông. 
 
Từ tháng 4 năm 2008 là thời điểm Hội được thành lập, đã có 22 hộ gia đình được tài 
trợ nâng cấp lại nhà ở của họ. Họ đã vượt qua được những trận mưa cuối mùa của 
năm 2008 trong căn nhà khô ấm vì mái nhà và tường không còn bị dột và thấm nước 
như trước kia.  
 
Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề hầm than trên núi. Thu nhập trung 
bình của họ vào khoảng 70 Quan Thụy sĩ mỗi tháng. Vào mùa mưa hàng năm (từ 
tháng 8 năm trước đến tháng giêng năm sau) họ không có việc làm tạo ra thu nhập. 
 
Lo cái ăn còn chưa đủ, họ làm sao có khả năng sửa chữa nhà cửa của mình. Vì lý do 
đó, nhà cửa của họ ở vào tình trạng tồi tàn : mái và tường nhà thấm dột khi có mưa.  
 
 
CÁC THÀNH TỰU CỦA HỘI NĂM 2008/2009 
 
Nhờ sự tài trợ của các nhà hảo tâm và 2 doanh nghiệp là RETRIPA ở Crissier và OPEN 
Scrolling Technology ở nước Bỉ, Hội đã xây dựng lại và nâng cấp 22 căn nhà 
 
 
 

       
 
Ví dụ về nhà được xây lại 
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CÁC CÔNG VIỆC DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 
 
Chúng tôi đã ghi nhận tại hai xã Tu Bông và Đá Bàn có 60 căn nhà có mái lợp và 
tường che chắn bằng vải bạt nên không thể hứng chịu được mưa và gió mùa. 
 
Hội cố gắng để có thể làm lại một căn nhà mỗi tháng, vị chi 12 căn trong năm 2009 
nhờ vào các khoản tặng và thu nhập từ các hoạt động đa dạng của Hội. Ví dụ, Hội đã 
thu được 2.525 quan Thụy sĩ là tiền lãi từ bữa tiệc tài trợ được tổ chức vào ngày 7 
tháng 2 năm 2009. Số tiền này đã giúp xây mới hoàn toàn một căn nhà diện tích  
30 m2 (2.000 quan Thụy sĩ) và nâng cấp một căn khác. 
 
 

        
 
4 căn nhà này nằm trong kế hoạch thực hiện sắp tới của Hội 

 
 
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO NĂM 2009/2010 
 

Dự án   
 Quan Thụy 

sĩ/ nhà 
 Quan Thụy 

sĩ 
  
24 căn nhà diện tích 30 m2  
(7,5 m x 4m)  

12 căn mái ngói và tường 
gạch 

2.000.- 
 
      24.000.- 

 

XÂY LẠI NHÀ DỘT NÁT 

(2 căn mỗi tháng) 

  
  

 
12 căn mái tôn và tường 
gạch 

 1.500.- 
  
      20.400.- 

 TỔNG CỘNG:  44.400.-
 
 
 
23.7.2009    Lập cho Hội:   Michel Moor /  Kim Gutbrod 
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