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RA MẮT LẦN ĐẦU TIÊN vào ngày 10.11.2016, tính đến ngày 30.4.2018, Bếp 
Cơm Yêu Thương Dipkar (DFP) đã trao tổng cộng 63.735 suất cơm chay 
miễn phí cho bà con nghèo tại TP.HCM, đặc biệt là người già neo đơn, 
người khuyết tật, bệnh nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lao động 
nghèo sống tạm cư…

Hiện Bếp Cơm Yêu Thương Dipkar đang phát hơn 1.000 suất cơm chay 
miễn phí mỗi tuần tại quận 2, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và quận 
Gò Vấp.

Đặc biệt, mạnh thường quân hỗ trợ 1 trái chuối cho mỗi phần ăn ở 
Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh và Quận Gò Vấp.

Tính riêng tháng 4.2018,  
tổng suất cơm chay đã phát là 

4.075
 phần 

tương ứng với  
tổng chi phí trong tháng 4 là 

40.880.000 
đồng. 

{ {
ĐỊA ĐIỂM PHÁT CƠM
 Quận 2: Đình An Phú, Phường An Phú 

Sáng thứ Ba và sáng thứ Năm từ 7h- 10h30: Phát 360 phần/tuần
 Quận Phú Nhuận: 18 Đoàn Thị Điểm

Sáng thứ Sáu từ 9h đến 9h30: Phát 220 phần/tuần
 Quận Bình Thạnh: Nhà Thiếu Nhi Bình Thạnh, số 114 Đường Đinh 

Tiên Hoàng 
Sáng thứ Bảy từ 9h30 đến 11h: Phát 220 phần/tuần
 Quận Gò Vấp: Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp, số 25 Đường số 9, Phường 16

Sáng thứ 7 từ 10h đến 11h: Phát 250 phần/tuần.

Thông tin liên hệ  
Bếp Cơm Yêu Thương 
Dipkar: 
Ngô Văn Quốc: 
0918120923 hoặc 
Châu Thị Ngọc Thắm: 
0906314331
Email: info@dipkar.com

Chia sẻ yêu thương với chú thương binh Nguyễn Văn Quang
Chiều ngày 24.4.2018, các thành 
viên nhóm Dipkar đã ghé thăm nhà 
trọ của chú thương binh Nguyễn 
Văn Quang trong một con hẻm nhỏ 
ở Quận Gò Vấp. Hoàn cảnh gia đình 
chú rất đáng thương: bàn tay phải 
bị cụt 3 ngón, chỗ đau ở khớp nối 
bàn tay liên tục bị tái phát, nên chú 
không thể tiếp tục chạy xe ôm để 
nuôi gia đình. Vợ thì sức khỏe yếu, 

công việc không ổn định. Đứa 
con trai đã 38 tuổi nhưng mắc chứng tâm thần nhẹ nên sống với suy 

nghĩ của một cậu bé 5 tuổi… Gánh nặng tiền nhà trọ, tiền ăn hằng 
ngày, tiền trị bệnh… khiến cho chú Quang càng thêm chật vật. 

Qua chương trình Bếp Cơm Yêu Thương, nhóm đã biết được 
hoàn cảnh khó khăn của chú. Và cuối tháng 4 vừa qua, nhóm 
đã trao tặng chú phần quà trị giá 400.000 cùng số tiền 10 triệu 
đồng do một mạnh thường quân phát tâm gửi tặng để chú điều 
trị bệnh. Các thành viên Bếp Cơm Yêu Thương vô cùng hoan hỷ 
và xin được tán thán công đức của những tấm lòng vàng đã ủng 

hộ, giúp đỡ gia đình chú Quang.

Tin nổi bật trong tháng 4.2018

www.dipkar.com


