
Sài Gòn, ngày 09/05/2016 

Chào các bạn, 

Sáng nay, chúng tôi vừa nhận được tin Vợ của bạn  Nguyễn Nhì đã qua đời vì bệnh nặng 
vào ngày  07 / 05 / 2016  
  Động quan          : sáng 10 / 05 /2016 
  Địa chỉ:  số 20  đường số 36, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. ( đi quốc lộ, 
gần tới ngã tư Củ Chi, phía bên trái, kế Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi ) 

Thay mặt lớp CNTY K2 xin thành thật chia buồn cùng bạn Nhì và gia đình. 
Nguyện cho Chị được về chốn nghỉ ngơi bình an muôn đời.   

LVQuới 
P/S vì nhận tin trễ, không kịp gọi nhiều bạn được, nên tui cùng Cao Minh Tú đặt  vòng hoa đi 
viếng ngay bây giờ. 
(...) 
 Hơn 5 năm trước, a Nhì bị bệnh nặng, tai biến, gần như bị liệt, nói ú ớ mà thôi; vậy mà tập 
luyện kiên trì, khoảng vài tháng sau thì đi lại được. Hôm nay thấy khỏe, đi lại được nhưng 
hơi yếu, nói hơi lấp, và trí nhớ không nhanh nhạy lắm. 

 Chị Loan vợ Nhì mất vì ung thư. Chữa bệnh thì thấy kết quả tiến triển tốt, đột nhiên di căn 
qua não, rồi đi luôn. 

 Nguyễn Nhì 0906858717, home 37901307 
 ------------------------ 

Còn theo thông tin của anh Lê văn Ngô thì  vợ chồng anh Nhì chỉ có 2 đứa con: con trai học 
Chăn nuôi thú y nhưng sau đó, chắc không thấy việc phù hợp nên đi làm tài xế, con gái thì 
không biét làm gì. 

Do đó, nhân dịp anh Ngô về thăm gia đình và các bạn hữu ở VN trong tháng 6,2015 thì 
chúng ta có nên "của ít lòng nhiều" để đóng góp chút quà cho anh Nhì và nhờ anh Ngô trao 
lại ? 

Đ  đề nghị như sau: 

- Bên Pháp, bạn Lê văn Ngô sẽ liên lạc các bạn bên Âu châu để nhận đóng góp. 

- Bên Mỹ, Canada, các bạn liên lạc với bạn Nguyệt Hồng ở Texas. 

- Bên Úc, bạn Bạch Hồng sẽ nhận đóng góp của các bạn ở Úc 

- Bên VN, bạn Quới hay Anh Đào. 

Hiện kim góp được, chúng ta sẽ chuyển cho anh Ngô và danh sách đóng góp sẽ được công 
khai trên website cntyk2 trong tháng 6. 

 

Mong các bạn góp ý và tham gia "chiến dịch" vì một người bạn cũ. 


