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 Thư Cảm Tạ 

Berlin, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

 

Kính thưa quý vị và quý thân hữu,  

Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ lòng hảo tâm của quý vị và quý thân hữu gần xa đã đóng góp nhiệt 

tình vào quỹ cứu trợ nạn nhân chiến tranh Ukraine do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức 

đứng ra kêu gọi.  

Ngày 24.03.2022 chúng tôi đã tổng kết quỹ cứu trợ và xin hân hạnh công bố tổng số tiền quyên góp 

được là 7.080 Euro. Số tiền này tuy không lớn lao nhưng đã góp phần bày tỏ tấm lòng đồng cảm và 

chia sẻ của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Đức Quốc trước những tổn thất thương đau của 

dân tộc và đất nước Ukraine do bạo lực chiến tranh xâm lăng của Putin.  

Toàn bộ số tiền này sẽ được chính thức chuyển giao trực tiếp đến người đại diện cơ quan Caritas 

Mönchengladbach, tin tức và hình ảnh về buổi trao tặng số hiện kim sẽ được thông báo trên trang 

nhà Liên Hội www.lienhoinvtn.de 

Để phản đối hành vi giết người và xâm phạm lãnh thổ Ukraine của Putin, Liên Hội sẽ nhân dịp lễ 

Tưởng Niệm Quốc Hận 47 tổ chức cầu nguyện hòa bình cho Ukraine vào ngày thứ bảy 30.04.2022 

từ 14:30 giờ đến 15:30 giờ tại Brandenburger Tor Berlin.  

Chúng tôi xin kính mời quý vị và quý thân hữu cùng đến tham dự. 

Kính thư 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V 
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