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Từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, 2017, 60 anh chị em IFP Alumni từ các tỉnh thành phố đã về
Pleiku tham gia họp mặt và chung tay tổ chức các hoạt động cộng đồng.
IFP Alumni rất vui mừng được đón các cán bộ của CEEVN, Chú Fred Kauffman Phu quân của
Cô Minh Kauffman, GS. TS. Võ Tòng Xuân, Cô Tôn Thị Thu Nguyệt ân nhân của rất nhiều
alumni, cùng gia đình, bạn bè của nhiều alumni đến tham dự.

Trong 2 ngày họp, các anh chị em IFPVN ALumni đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ 15 nội
dung công việc:
1. Tổ chức 1 cuộc hội thảo Stress Management cho 20 alumni và 40 người ngoài mạng lưới tại
Pleiku do Chị Tâm 2005 và Anh Mẫn 2005 phụ trách.

2. Lắng nghe GS.TS Võ Tòng Xuân chia sẻ về về bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó nêu
lên trách nhiệm và cách tiếp cận của IFPVN alumni.

3. Cùng Cô Minh Kauffman chia sẻ Hành trình của IFP Vietnam Alumni và giới thiệu tập sách "5
năm một chặng đường" tập 1.

4. Ban liên lạc 2015-2017 báo cáo tình hình mạng lưới alumni với những thay đổi và những
thành tựu từ kết quả phân tích IFP Vietnam Alumni Tracking Survey.
5. PGS. TS. Văn Món Sakaya 2003, Bon Ca Na An 2009 và Siu Hrill 2010 chia sẻ về các dự án
bảo tồn văn hóa Chăm, Bru - Vân Kiều và Jrai.

6. Nhóm Anh Hòa 2001B, Nhung 2004, Huyền 2010 và Hòa 2008 chia sẻ khảo sát về cơ hội
của cộng đồng khuyết tật tại Gia Lai.

7. Nhóm Hằng 2007 và Din 2010 chia sẻ về dự án Globe Education Link tại Lào Cai.

8. Nhóm ABCD Core Group chia sẻ về cách tiếp cận ABCD và những thành quả trong 2 năm
qua.
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9. Toàn thể alumni thảo luận để xây dựng những ý tưởng hợp tác phát triển những dự án trong
thời gian tới.

10. Quyết định chọn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là nơi đăng cai tổ chức alumni
meeting 2019 do Anh Món 2003, Tuyên 2010 và các Alumni Ninh Thuận chủ trì.

11. Quyết định tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ Alumni trên nguyên tắc TỰ NGUYỆN. Chuyển
giao cho Ban liên lạc khóa mới quản lý quỹ và tổ chức các hoạt động duy trì, bảo toàn vốn và sử
dụng quỹ.

12. Bầu Ban liên lạc nhiệm kỳ 2017-2019 do Anh Võ Xuân Hòa 2001B làm trưởng ban, anh Ngô
Tuấn Hiển 2005 và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2010 vẫn tiếp tục làm phó ban. Đại diện các
cohorts không thay đổi.

13. Tổ chức 1 đêm sinh hoạt văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và hoạt động gây quỹ từ thiện.

14. Tổ chức thăm và sinh hoạt với thiếu nhi làng Ngol (cộng đồng dân tộc thiểu số bị bệnh
phong) và tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật và tặng 20 suất quà cho 20 trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn tại Làng Plei-ngol, Đak Đoa.

15. Tổ chức tới thăm hỏi, động viên gia đình và trao học bổng IFP Alumni cho 3 con của anh
Hoàng Trọng Nghĩa 2004 ở Kon Tum (anh Nghĩa đã qua đời từ 2011).

IFPVN ALumni đã và đang chung tay triển khai các hoạt động vì cộng đồng và xây dựng mái
nhà chung IFP Đoàn Kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau.

Xin trân trọng cảm ơn CEEVN bằng tất cả tình cảm yêu thương và quý trọng nhất. Cảm ơn Chị
Xuân 2004 đã thay mặt anh em quản lý quỹ. Cảm ơn Hạnh, Hòa, Chị Bình, Anh Khải, Luân,
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Hrill, Chị Tâm đã đăng cai tổ chức cuộc họp rất thành công tại Gia Lai. Cảm ơn những anh chị
em đã điền survey, theo dõi và đồng hành cùng IFP alumni; cảm ơn các ACE đã đến Gia Lai,
đã tham dự họp mặt, đã chụp ảnh, đưa tin trực tuyến hoặc chia sẻ niềm vui với mọi người qua
email và mạng xã hội, điều đó chứng minh ngọn lửa nhiệt tình trong mỗi IFP ALumni luôn sáng
mãi !

3/3

