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Tường trình từ Đà Nẵng

Kinh thưa LM Hoai Chương và các anh chị Lửa Việt xa gần.
Hôm nay, Khánh Trân đã ra tới Miền Trung và hiện đang ở thành phố Đà Nẵng. Khi máy bay sắp hạ cánh,
ngồi trên máy bay Khánh Trân nhìn xuống thấy cảnh thành phố biển Đà Nẵng hoang tàn… sau con bão
Khánh Trân vội vã đến gặp Soeur Huỳnh An tại nhà Dòng Phaolô Đà Nẵng, sau khi hội ý kiến và cùng nhau
quyết định thăm viếng những nơi vừa bị cơn bão đi qua tàn phá nắm cạnh sát biển như khu vực Phường
Liên Chiểu… trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhìn thấy cảnh những căn nhà đổ nát, tróc mái nhà, những tấm
tôn nằm ngang ngữa trên mặt đường đường giao thông, những chiếc thúng của những người sống vùng ven
biển dùng để làm phương tiện đi biển đã bị gió cuốn trối qua những nơi khác. Những gốc cây to lớn bị bung
lên khỏi mặt đất và nằm chắn ngang mặt đường, làm cho việc di chuyển của người dân càng phức tạp hơn.
Hiện nay, đối với thành phố biển Đà Nẵng thì cuộc sống của người dân đang từ
từ trở lại bình thường, có những gia đình lo sữa chữa nhà, dựng lại mái tôn tạm
bợ, vì giá cả kinh tế trong những ngày qua rất là cao, hôm nay thì tạm trở lại
bình thường, nhưng giá vật liệu xây dựng vẫn lên cao.
Tin tức cuối cùng từ anh Thực Em
là sáng nay không thể đi với Khánh
Trân được là vì ở Hội An từ khi xảy ra cơn bão cho đến nay
vẫn chưa có điện, nên không thể sạc pin máy quay phim được.
Khánh trân còn ghé thăm các anh chị của Tổ chức Đông Tây
Hội Ngộ (EMW) tại văn phòng, sau những ngày bão vừa qua,
ông Mark đã cho nhân viên nghỉ việc để lo chuyện sữa chữa
nhà của từng gia đình. Các anh chị trong nhóm Spell rất vui khi
gặp lại Khánh Trân.
Ngày mai, Khánh Trân sẽ gặp những thiện nguyện viên/nạn
nhân đi thăm vùng Hoa Sơn và Đại Lộc – Quảng Nam là những nơi thiệt hại nhiều nhất. Khánh Trân đã liên
lạc với anh Đinh Xuân Thái (đài Little Saigon TV) và sẽ đi với anh ĐXThái mang 70 - 100 tấn gạo đến các
nạn nhân trong vùng này. Sẽ thông tin về công tác từ thiện sau.
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