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Giữa tháng giêng 2015, khi chúng tôi trở lại xã Vĩnh Hòa - huyện Chợ Lách - tỉnh Bến Tre thì
hầu hết dân trong xã đang ráo riết chuẩn bị mùa hoa và cây kiểng quan trọng nhất trong năm,
khi Tết Nguyên Đán Ất Mùi chẳng mấy xa. Cũng vì thế, một số gia đình tuy sống bằng nghề
này nhưng do hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên đang cần được hỗ trợ vốn để có
thể mua thêm phân bón hay vật liệu về quay chậu, chiết cây hoặc đặt xe chở hàng đến các
địa điểm bán cây cảnh vào những ngày cận Tết. Và họ đã nhờ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã
chuyển yêu cầu ấy đến AVNES, xác định số vốn hỗ trợ sẽ được hoàn toàn sử dụng vào hoạt
động kinh tế trên.

Đáp lại nhu cầu khá cấp bách đó, anh Yannick Guillemois đại diện tổ chức Coface Trade Aid
tại Pháp, cũng là thành viên phụ trách ngoại vụ trong Ban Điều Hành của AVNES, đã cùng ba
đại diện khác của hội đến Vĩnh Hòa ngày 17/1/2015, dùng số tiền do Coface Trade Aid tài trợ
để phát vốn Đợt thứ 6 cho 12 gia đình nông dân. Trong số đó có 9 hộ theo nghề trồng kiểng và
3 hộ xin cấp vốn để chăn nuôi heo. Ngay từ buổi đầu thành lập, qua sự vận động tích cực của
anh chị Guillemois, các chương trình thiện nguyện của AVNES đã luôn nhận được sự quan
tâm và ủng hộ nhiệt tình, bền vững của Coface Trade Aid.

Trước khi phát vốn, các đại diện AVNES đã trao đổi, hỏi thăm về gia cảnh và ý định làm ăn
của từng hộ có mặt. Cũng nhân dịp đó nhắc lại với các gia đình được cấp vốn về tinh thần
tương trợ giữa các hộ dân trong xã : Khuyến khích họ sử dụng nguồn vốn vào đúng mục đích,
phù hợp với khả năng, và cố gắng làm ăn có hiệu quả để sau chu kỳ 2 năm sẽ hoàn lại đầy
đủ, ngỏ hầu AVNES có thể dùng số tiền hoàn trả ấy hỗ trợ cho các hộ khác cùng hoàn cảnh,
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theo cách xoay vòng. Điều này thể hiện sự đoàn kết và tương trợ đã nêu trong đề án.

Đại diện AVNES hỏi thăm về gia cảnh và ý định sử dụng vốn của một hộ trong danh sách xin
hỗ trợ.

Mười hai hộ dân ở xã Vĩnh Hòa đã ký tên và nhận vốn hỗ trợ Đợt 6 do tổ chức này tài trợ

Với sự hiện diện của chị Kim và anh Yannick Guillemois, đại diện của Coface Trade Aid.

Một số chủ hộ thuộc Đề án Hỗ Trợ Vốn (HTV) AVNES - Đợt 6 đã chụp ảnh chung với các đại
diện

Nhân chuyến đi này, chúng tôi đã đến thăm vài gia đình thuộc Đợt 4, trong số đó có hộ vừa
được cấp vốn nuôi heo vừa được AVNES lắp đặt cho một hệ thống sản xuất biogaz. Chẳng hạn
hộ chị Nguyễn Thị Bình (ấp Hòa II), từ 10 con heo nhỏ trong chuồng lúc có biogas miễn phí
nay số heo nhà chị đã tăng nhanh, túi phân giải căng phồng, lượng gaz phát sinh dư thừa so
với nhu cầu đun nấu của cả gia đình. Chị Bình đã san sẻ nguồn lợi ích thiết thực đó với bà con
lân cận, và họ đã trang bị thêm đường ống, dẫn gaz về nhà sử dụng. Tuy nhiên, khi đến thăm,
đại diện AVNES nhận thấy điều kiện vệ sinh chung quanh hố chứa túi phân giải của nhà chị
Bình không được sạch sẽ theo đúng quy tắc, nên đã hướng dẫn cho chị cách chăm sóc, bảo trì
hệ thống hiệu quả hơn.
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Đến thăm gia đình anh Lê Văn Hạnh

Và trò chuyện với chị Trần Thị Kiều trước căn nhà của chị
Chúng tôi được anh Lê Văn Hạnh (ấp Hòa Phước), thuộc diện hộ có ý chí làm ăn nhưng gặp
khó khăn (hộ này có thu nhập bình quân hằng tháng khoảng 520.000đồng/người lao động vào
thời điểm cấp vốn : tháng 4/2014), cho biết đời sống gia đình anh trước đây rất chật vật, với sáu
nhân khẩu và một bà mẹ bị bệnh nằm một chỗ, nhưng nay đã ổn định hơn. Ngoài trồng cây
cảnh, anh và vợ còn đi làm mướn để phụ thêm. Anh đang đặt nhiều hi vọng vào mùa bán kiểng
Tết sắp đến.

Trên đường ghé thăm chị Trần Thị Kiều ở ấp Hòa II, tôi đã được nghe bác lái xe ôm nói trước
về hoàn cảnh của chị : Sống với mẹ đã già yếu, chị Kiều có gánh bán thức ăn ngoài chợ, cuộc
sống thật khó nhọc; người chị gầy nhom nhưng lúc nào cũng nói cười với mọi người, dù chỉ là
khách đến mua một gió xôi nhỏ. Ngồi trong căn nhà tình thương tường thô mái mỏng sơ sài, trò
chuyện với chị chúng tôi nhận ra chị Kiều quả thật đáng mến. Chị bảo đã dùng số tiền
AVNES hỗ trợ để mua trái cây và thức ăn cho gánh hàng ngoài chợ của mình. Không biết vốn
dĩ là người lạc quan hay muốn chúng tôi yên lòng, chị luôn vui vẻ đáp lại các thăm hỏi bằng
cái cười tự nhiên, mau mắn bảo rằng đời sống như thế là tốt hơn rồi. Cuối buổi chiều hôm ấy,
dáng người lăng xăng, cần cù của chị Kiều và những mô tả rất sát của bác xe ôm về người phụ
nữ cùng xã với mình đã đi theo tôi trên chặng đường từ thôn quê trở về thành phố.
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