
Nhóm Thiện nguyện Thiện Tâm chung tay nấu cơm tại Bệnh viện Đa khoa tình Bình Phước 

Cuộc sống của những người nghèo, khó khăn vốn đã gian truân và càng vất vả hơn khi họ mắc bệnh phải 

nằm viện điều trị. Chứng kiến những cảnh đời khó khăn từ chính bệnh nhân nghèo và người nhà của họ 

vừa phải lo chi phí điều trị, lại phải lo ăn từng bữa. 

Ngày 9/6 vừa qua nhóm thiện nguyện Thiện Tâm trực thuộc Hội CTĐ xã Tân Thành cùng chung tay nấu 

những suất cơm tình thương, góp phần hỗ trợ, chăm sóc một cách toàn diện, giảm bớt gánh nặng về vật 

chất cho bệnh nhân nghèo và người thân của họ. 

Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ 2 ngày trong tháng, các thành viên trong nhóm thiện nguyện 

Thiện Tâm trực thuộc Hội CTĐ xã Tân Thành đã thay phiên nhau đi chợ, mua thực phẩm, nấu ăn tại bếp 

và phát cơm cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Tỉnh. Những phần cơm với thịt, rau củ quả 

đủ chất dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo, kịp giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các thành viên trong nhóm cũng như các nhà hảo tâm, các 

mạnh thường quân, nhóm đã nấu cho các bệnh nhân và thân nhân có được 472 suất cơm mỗi suất có giá 

30.000 đồng, đầy đủ 1 bữa cơm ấm no cho các người nhà và bệnh nhân tại bệnh viện Tỉnh. 

Cầm trên tay hợp cơm nóng hổi, chị Thị Ri ( ngụ tại xã Nghĩa Trung, thị trấn Đức Phong), tâm sự “ Tôi 

đến Bệnh viện chăm con hơn 1 tuần này, đó cũng là thời gian mẹ con tôi ăn cơm miễn phí của Bếp ăn tình 

thương. Cuộc sống khó khăn, nhà lại ở xa như chúng tôi, đến điều trị và chăm sóc người thân, được ăn 

cơm miễn phí do các anh các chị nấu đỡ nhiều lắm. Cơm các anh, chị nấu lúc nào cũng nóng, cũng ngon 

đã tiếp thêm động lực để cho tôi và những người có cùng hoàn cảnh giống tôi vượt qua được khó khăn, 

sớm về với gia đình” 

Để có nguồn quỹ duy trì đều đặn bếp 2 lần/tháng, nâng cao chất lượng của từng bữa cơm và đồng hành 

cùng với bệnh nhân nghèo nhóm đã huy động nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng, các nhà hảo tâm. Cùng với 

đó là tinh thần tình nguyện và nghĩa cử cao đẹp của những thành viên trong nhóm, sẵn sằng đồng hành 

cùng Nhóm mọi lúc mọi nơi. Mỗi thành viên trong nhóm đều hoạt động bằng một tinh thần tình nguyện 

cao độ, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ người bệnh và những người khó khăn. 

Mỗi suất cơm của Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng đã góp phần 

chia sẻ bớt gánh nặng, âu lo của những người bệnh nghèo, khó khăn, động viên họ vượt qua bệnh tật. 

Cũng từ đó lan tỏa kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng để cùng chung tay chia sẻ với 

người nghèo. 

       Người viết 

     HỘI CTĐ XÃ TÂN THÀNH 


