Làm công tác xã hội là niềm vui, là đam mê bất tận của IFPVN Alumni
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Ngày 30-31/10, 2010, với sự hỗ trợ của Cô Minh, Chị Xuân Hương và IFP ALumni tại HCM,
cộng đồng IFP Alumni đã về tụ họp bên nhau, hâm nóng những đam mê cháy bỏng từ những
con tim "vui trở lại với cộng đồng".
Sau những màn chào đón các thành viên mời, IFPVN Alumni tại HCM đã đứng ra tổ chức
những hoạt động văn nghệ, giao lưu để nối rộng vòng tay bè bạn xuyên các thế hệ VNIFP
ALumni. Tại cuội hợp này, Võ Minh Phúc, tiếp tục được bầu làm "Tổng Giám đốc BLT"- và các
thành viên Ban Lễ Tân ALumni, lại tiếp tục làm việc không mệt mỏi và không có lương. Không
những thế , họ đã đóng góp rất nhiều để sáng lập Quy học bổng, Quỹ Hoa súng, Quỹ cứu trợ....
Kính chúc anh Phúc và các thành viên BLT sức khỏe và luôn nhiệt tình cống hiến để "Quả tim
kết nối quả tim, cho con người biết yêu con người"
Cảm ơn anh Hoàng Văn Lâm, anh
Nguyễn Minh Mẫn đã đứng ra đăng cai tổ chức các tập huấn ABCD cho các tân Alumni, và
nhóm IFP ALumni Hà Nội đã đưa ra sáng kiến giao lưu theo vùng.
Nhóm Hà Nội cũng tự khen là đã dành thời gian cho công việc của IFP ALumni tích cực nhất, cứ
mỗi lần anh Võ Minh Phúc gọi điện triệu đi thăm hỏi là tất cả sẵn sàng tham gia.
Tôi không thể kể ra hết những hoạt động của Alumni, nhưng tôi thật sự khâm phục và biết ơn
những thành viên IFP VN Alumni đã luôn nhiệt tình dành thời gian, công sức của mình cho cộng
đồng IFP ALumni. Chính sự tham gia của các anh chị đã tạo ra một vòng tay IFP ngày càng
sâu rộng để nâng niu, chở che và sưởi ấm những ước vọng vươn lên từ những mãnh đơì kém
may mắn.
Các anh, chị đã làm cho chúng tôi thêm yêu công việc của mình. Dẫu sự thành công chưa đến
như mong muốn, nhưng những gì chúng ta đã làm trong những năm qua thật sự đáng ghi nhận
và những hạt mầm của tình thương yêu và thiện chí vì cộng đồng mà chúng ta gieo hôm qua
đã đang lớn mạnh mỗi ngày.
Một lần nữa, XIN CẢM ƠN CEEVN, Cảm ơn các thành viên Ban Tổ chức và cảm ơn các anh
chị IFP VN alumni đã về gặp mặt năm nay. Chúng tôi ước mong được gặp lại tất cả các anh
chị trong lần gặp mặt năm tới.
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