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THÔNG BÁO NGỪNG QUYÊN GÓP GIÚP ĐƯA DI THỂ EM SINH VIÊN BỊ SÁT HẠI TẠI
MIKKELI VỀ QUÊ HƯƠNG!

Qua sự kiện này mình vô cùng cảm động và cảm nhận được tấm lòng cao cả của Cộng đồng
người Việt tại Phần Lan.

Cộng đồng chúng ta khi nghe có một người Việt Nam gặp nạn, đang tang thương là mọi người
chung tay đóng góp, chia sẻ ngay như một người thân trong gia đình.

Xin thành kính tri ân tất cả tấm lòng cao quý của cô chú bác, anh chị em tại Phần Lan !

Chỉ trong vòng 2 ngày kêu gọi quyên góp, chúng tôi đã nhận được gần 5000 euroa và xin phép
khóa sổ tại đây vì gia đình cháu Phong ở Việt Nam đã gởi lời chân thành cảm ơn và không
muốn nhận quá nhiều ân tình của Cộng đồng Người Việt tại Phần Lan bằng số tiền quyên góp.
Chỉ xin được nhận sự chia sẻ, giúp đở về mặt tinh thần và các thủ tục tạ

i Phần Lan để sớm đưa được cháu Phong về Việt Nam.

Chúng tôi đã ngừng quyên góp vào ngày hôm nay 3.11.2017 và chuyển sang giúp g đ cháu
Phong liên hệ công ty mai táng, cùng các bạn của cháu tại Mikkeli lo một số thủ tục đưa di
thể/tro cốt cháu về VN.

Về số tiền quyên góp cho tang lễ chúng tôi sẽ lập lại danh sách tất cả những gia đình đã quyên
góp trong hai ngày 2.11 và 3.11 theo tài khoản ngân hàng và số tiền mặt đã nhận được, đồng
thời kính báo cộng đồng biết về số tiền này sau khi đã hoàn tất.

Hội Người Việt tại Phần Lan đồng chia buồn cùng gia đình và sẽ có đại diện hội đến chia buồn
với gia đình tại Mikkeli !
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Trân trọng!

TM Hội NVTPL: Nga Nguyễn-Pakarinen

(Vì lý do gia đình chưa dám cho tất cả người thân biết hung tin này nên chúng tôi tạm giấu tên
người bị hại)

____________

5.11.2017, 23.00 giờ.

Theo thông tin tổng kết từ nhóm nhận tiền quyên góp thì tổng số quyên góp hiện nay đã được
đếm kể cả từ tili + tiền mặt là: 5772 euro.

___________

09.11.2017, 23.00 giờ.

Theo thông tin tổng kết từ nhóm nhận tiền quyên góp thì tuy HNV đã khóa sổ ngừng quyên góp
nhưng tính đến thời điểm hiện tại tổng số quyên góp đã tăng lên là : 7043,63 euro.

Nga Nguye64n-Pakarinen
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