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Cám Ơn Những Tấm Lòng Vàng 
 

 

Trong khoảng thời gian trang Web hoalanvietnam.org bị phá hoại, chúng tôi nhận được rất nhiều 

điện thoại, điện thư tỏ bầy ý kiến và chia xẻ nỗi buồn tiếc. Xin thành thực cám ơn các anh chị em 

đã có lòng quan tâm và an ủi chúng tôi. 

Anh Nguyễn Vinh từ thành phố Morrow, Georgia, là người đầu tiên thể hiện sự quan tâm đó 

bằng cách gửi tặng $300 cho hội. Anh cho biết, anh đã biết tới Hội qua trang hoalanvietnam.org 

từ nhiều năm qua và đã thâu luợm được nhiều điều tốt đẹp, trong đó có cách trồng mấy cây lan 

nổi tiếng là khó trồng: Trúc mành và Tứ bảo sắc (Den. falconeri, Den. devonianum) của cô Phạm 

Hảo. Khi trang www.hoalanvietnam.org bị phá hoại, anh Vinh cảm thấy mất mát những gì quý 

báu và rất vui mừng khi thấy trang Web đã đuợc tái sinh. Anh muốn gửi một chút tài chánh để 

hội có thể dễ dàng hoạt động. Chưa hết, anh Vinh lại còn gửi thêm 5 cây Cymbidium 

erythrostyllum (Bạc Lan) cây lan đặc hữu của đất nước VN, để Hội bán đấu giá gây quỹ. 

 

 

Cùng vào thời gian đó, chúng tôi nhận được món quà 10 cây Hoàng thảo nghệ tâm  

(Den. loddigesii) của các chị Phạm Thảo và Phạm Vân từ thành phố St. Petersburg, Florida, gửi 

tặng để bán đấu giá gây quỹ cho Hội. Những cây lan này thực là tươi tốt, mầm cây dài và xanh 

bóng và mọc như rau muống vì đuợc trồng với sphagnum moss và tưới mỗi ngày 2-3 lần. Là chị 

ruột của cô Phạm Hảo ở Seattle, Washington, và là những độc giả thường xuyên của trang 

www.hoalanvietnam.org, các chị thấy cần phải làm một chút gì giúp cho Hội có thể tiếp tục duy 

trì việc truyền bá một thú vui tao nhã cho những người ở xa không thể đến sinh hoạt với Hội. 
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Những cây lan của các chị Thảo-Vân và anh Nguyễn Vinh đã bán hết trong vòng một tuần lễ và 

mang về cho hội $345 ($270 - $75). Xin tặng các chị Thảo-Vân và anh Vinh huy hiệu Hội Viên 

Vĩnh Viễn để cám ơn những tấm lòng vàng của các anh chị. 

Trong những cuộc điện thoại viễn liên, hoặc trao đổi điện thư với chị Thảo, anh Vinh và nhiều 

người khác, ai ai cũng hết sức vui mừng khi thấy trang hoalanvietnam.org đã nhanh chóng phục 

hồi với một hình thức trẻ trung, tuơi sáng, dản dị và mau lẹ hơn xưa và tỏ lòng thán phục việc tái 

lập trang này trong một thời gian 2 tuần ngắn ngủi. Xin chuyển những lời cám ơn và khen ngợi 

này tới Ban Diều Hành trang Web, nhất là tới chị Vân Bùi đã mất nhiều tuần lễ miệt mài làm 

việc cho tới khuya. Chúng tôi cũng không quên những tác giả đã cống hiến các bài vở, hình ảnh 

và kinh nghiệm quý báu cho những người muốn tìm hiểu về những cây lan hương sắc. 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam                  www.hoalanvietnam.org 

3 
 

Kể từ khi thành lập ra hội Hoa Lan Việt Nam tại Hoa Kỳ, đem những điều đã học hỏi được trong 

việc trồng lan ra mách bảo cho những người đồng điệu, rồi cái thú vui tiêu khiển này được 

truyền đi khắp nơi, chúng tôi may mắn nhận được những món quà vô giá. 

Đó là lòng thương mến của những người bạn bốn phương từ: Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, 

Hoà Lan v.v... từ quê nhà cho đến các hoa học gia ngoai quốc ở nhiều nơi trên thế giới. Những 

người này như Leonid Averyanov (Nga), Karel Petrzelka (Tiệp Khắc), Jan Ponert (Ba Lan), Ron 

Mac Hatton (Hoa Kỳ), André Schuiteman, Malcom Perry (Anh), Olaf Gruss (Đức) đã cung cấp 

cho chúng tôi rất nhiều hình ảnh và tài liệu quý giá về hoa lan của quê huơng chúng ta. 

 

 

Khi thành lập vào ngày 20-11-2004, Hội Hoa 

Lan Việt Nam đã được nhiều người thương 

mến giúp đỡ. Khi cần một số tiền để mua máy 

phóng hình (Projector) vì nếu nói chuyện về 

lan mà không có hình ảnh làm sao diễn tả 

đuợc vẻ đẹp của đoá hoa hương sắc tuyệt vời. 

Một số Hội Viên đã xung phong đóng góp và 

quyên tặng cho hội mỗi người $200, trong số 

đó có Nha sĩ Dãn Thành Lộc, Phan văn 

Quang, chủ nhân tiệm bàn ghế Euro-Asian 

Furniture là những người đầu tiên giúp đỡ mà 

chưa bao giờ tới Hội. Rất nhiều hội viên ở 

quanh khu vực tiểu Saigon vì hoàn cảnh gia 

đình nên không thể thường xuyên đến hội 

được, nên đã vào Hội Viên Vĩnh Viễn (hội phí $200) để giúp đỡ tài chánh cho hội như các anh 

chị: Nguyễn đức Cường-Trần thi Huệ, Nguyễn văn An - Triều Cuờng, Trần văn Vân, Trần thi 

Hân v.v… và gần đây là chị Trần Phương Mai. 
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Người ở xa mà lưu tâm rất nhiều đến Hội, đó là cô Phạm Hảo ở Seattle. Cuộc họp mặt Tân Niên 

năm 2013, cô đã xuống tham dự và còn tặng cho Hội $200 và trong những năm đã vừa qua cô 

mấy lần gửi lan Trúc Mành (Den. falconeri), Mỹ Dung Dạ Hương (Vanda denisoniana) tặng cho 

ban Chấp Hành và để bán đấu giá gây quỹ cho Hội. 

 

 

Những tấm lòng vàng của các anh chị em ở 

xa cũng như sự quan tâm đến hội của các anh 

chị em ở gần đã thể hiện qua việc tặng tiền 

bạc hay cây lan hoặc tranh ảnh, vật dụng để 

bán đấu giá, hay góp thêm thực phẩm để cho 

bữa ăn trưa thêm phong phú hay là âm thầm 

làm những công việc điều hành thường xuyên 

thật là cần thiết điển hình là chị Hội truởng 

Đặng Hoàng Mai, anh Bùi Mạnh Hà, Phó hội 

truởng và nhiều nguời khác nữa. Nếu không 

có nhiều người tiếp tay giúp đỡ làm sao 

chúng ta có thể duy trì được các sinh hoạt trên 10 năm qua. Hội luôn luôn ghi nhận những sự 

đóng góp quý báu của các anh chị em mà không giấy bút nào có thể tả ra cho hết. 

Tài chánh tuy là một vấn đề cần thiết để sinh tồn trên đất Hoa Kỳ này, nhưng việc cung cấp tài 

liệu, bài vở, kinh nghiệm hay hình ảnh cho trang hoalanvietnam.org và điều hành trang này lại là 

những điều rất cần thiết. Hiện nay, số người vào thăm trang này là vào khoảng 300-400 ngàn 

lượt một tháng trong số đó khoảng 58% từ VN, 30% ở Hoa Kỳ, và 12% ở khắp nơi trên thế giới. 

Từ khi chuyển đổi sang VNN.net bộ máy đếm số người vào trang Web đã ngừng ở khoảng 35 

triệu luợt, trong 2 năm qua tổng số truy câp có thể tới trên 40 triệu luợt. 

Khi trang Web bỗng nhiên không thể truy cập rồi biến mất, có người nghĩ là Hội thiếu tài chánh 

cho nên đã đề nghị với chúng tôi xin xung phong đóng góp hàng tháng và cảm động nhất là 

những câu: “Bác ơi! Bất cứ giá nào cũng đừng để trang này đóng cửa” hay là “Nhờ trang Web, 

chúng cháu học hỏi được nhiều điều bổ ích và quen biết đuợc nhiều bạn quý.” 
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Gần đây số hội viên tham dự hàng tháng giảm bớt, có người cho rằng là vì ngại lái xe nên nhiều 

người ngồi nhà vào trang Web cũng biết hết mọi chuyện nên đề nghị đóng cửa trang Web. Làm 

sao đóng trang Web đuợc, làm sao có thể phụ tấm lòng của biết bao nhiêu người đã quý mến Hội 

của chúng ta? 

Để tạ lòng các bạn thương mến đã điện thoại, gửi email, đăng những lời cầu chúc trên Facebook 

hay tặng quà nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 88, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng duy trì cho đến 

ngày nhắm mắt xuôi tay, bởi vì Hội Hoa Lan Việt Nam cũng như trang Web là tâm huyết, là lẽ 

sống và là niềm vui của những ngày còn lại. 

Ước mong rằng các anh chị em sẽ tiếp tay gìn giữ để Hội và trang Web của chúng ta sẽ tồn tại 

mãi mãi trên quê huơng mới này. 

 

Westminster 

Bùi Xuân Đáng 

 

 


