
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“..you shall go to all to whom I send you, and you shall speak whatever I command you.” Jeremiah 1:7 (NRS) 
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These orphans are thankful that you have given. 
The joy on these faces would not have been 
possible without your prayer and financial gifts.  
With your gifts CAMA has been able to send these 
children to school and provide them each with a 
10kg (22lbs) bag of rice per month. Besides getting 
to go to school and have food on 
the table, these 
children also get to 
learn and discuss 
how they can avoid 
the social evils that 
will destroy their 
lives. CAMA now 
serves over 180 
orphans in two 
different provinces. 
For less than $15 a 
month you can make 
a big impact in the life 
of one of these children.  
 
We also would like to thank you for 
giving to our support. Without your prayer 
and support we would not be able to stay in 
Vietnam and serve children such as these. 
 
Would you continue to pray and 
support our projects as well as 
supporting us? Please also help 
us by sharing this story with 
others who might be interested in 
partnering with us.   
 
 
 
 

To partner with us in serving, please make check 
payable to CAMA Services and send to:  

CAMA Services 
P.O. Box 35000 
Colorado Springs, CO 80935-3500 

Please indicate on the check memo: To the support 
of An & Mau Nguyen 
                       
                                                     OR 

 
you can give to these projects: 

 
 CAMA Vietnam 

Children ministry 
 CAMA Vietnam Safe 

Water 
 CAMA Vietnam Relief 

and Development 
 

http://www.camaservices.org/workers.php 

But Jesus called them to him, saying, “Let the children come to me, and do not hinder 
them, for to such belongs the kingdom of God. Luke 18:16 (ES V) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.” Giêrêmi 1:7 
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Các cháu mồ côi nầy biết cảm tạ vì quý tín hữu đã 
dâng hiến. Nụ cười sẽ không thể có trên mặt các 
em nếu thiếu sự cầu thay và ủng hộ tài chính của 
quý tín hữu. Sự dâng hiến của quý tín hữu giúp 
CAMA hỗ trợ các em tiếp tục đi học và cho các em 
10kg (22lbs) gạo hằng tháng. 
Ngoài việc các em được 
đi học và có ăn, các em 
còn có cơ hội học hỏi 
cũng như thảo luận làm 
thế nào có thể tránh 
được các tệ nạn trong 
xã hội mà sẽ hủy hoại 
đời sống của các em. 
CAMA đang phục vụ 
cho hơn 180 trẻ mồ côi 
trong hai Tỉnh. Với dưới 
$15 một tháng quý tín 
hữu có thể có một ảnh 
hưởng tốt trên một em như 
các em nầy. 
 
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn quý tín hữu đã 
ủng hộ chúng tôi. Nếu không có sự cầu thay và 
ủng hộ tài chính thì chúng tôi không thể nào 
sống ở Việt Nam để giúp các em nầy. 
 
Quý tín hữu sẽ tiếp tục cầu thay và 
ủng hộ các chương trình cũng như 
chúng tôi chớ? Chúng tôi cũng nhờ 
quý tín hữu hãy giúp chúng tôi chia sẻ 
chương trình của chúng tôi cho những tín hữu 
khác để họ cũng có cơ hội hiệp tác với chúng tôi. 
 
 

 
 

Để cùng nhau hầu việc Chúa, xin quý tín hữu ký 
check payable CAMA Services và gởi đến:  

CAMA Services 
P.O. Box 35000 
Colorado Springs, CO 80935-3500 

Xin ghi trên check memo: To the support of An & 
Mau Nguyen 

 
 

 
 
CAMA Vietnam cũng cần 
tài chính cho: 

 CAMA Vietnam 
Children ministry 

 CAMA Vietnam Safe 
Water 
 CAMA Vietnam 

Relief and 
Development 

 

http://www.camaservices.org/workers.php 

Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Hãy ₫ể con trẻ ₫ến cùng ta, ₫ừng ngăn-

cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Luke 18:16 
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