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Chúng ta vừa khép lại năm 2013 với nhiều sự kiện đáng nhớ: Tổng kết 12 năm
chương trình IFP Việt Nam tại Hà Nội; xuất bản tập 1 quyển sách
Những hành
trình còn tiếp tục
; thực hiện Kỷ yếu
IFP Việt Nam: Muôn nẻo đường, Một đích đến
; hoàn thiện Quy chế alumni; những fellows cuối cùng đã tốt nghiệp về nước trong tháng 12 vừa
qua, chính thức khép lại Chương trình IFP tại Việt Nam.
Với mỗi cohort và mỗi alumna cũng có những sự kiện đáng nhớ của riêng mình: những cuộc
họp mặt, những chuyến đi xa, những mất mát, những lễ tốt nghiệp, những lễ cưới, những đứa bé
chào đời, những chia sẻ buồn vui, thăng tiến, thành đạt, công việc mới, nhà mới, xe mới v.v...
Trong năm qua các nhóm chuyên đề cũng có những hoạt động đáng kể.
Bước vào năm
mới 2014, chúng ta đang ấp ủ một số dự định và sẽ chung tay thực hiện như: Thực hiện tập 2 "
Những hành trình còn tiếp tục
" từ nguồn tài chính bên ngoài, và nội lực chính là công sức của anh chị em; nhóm alumni miền
Nam sẽ tổ chức chào đón những fellows cuối cùng vừa về nước có mong muốn giữ liên lạc với
CEEVN và gia đình alumni; các nhóm chuyên đề sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động; và đặc
biệt, chúng ta sẽ huy động nội lực để có một nguồn kinh phí tương đối để hướng đến việc tổ
chức Alumni meeting dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào năm 2015!
Chúng ta không hẳn là một Hội, và càng không phải là một mạng lưới xã hội đơn thuần. Chúng
ta là một nhóm có cùng background và đến với nhau qua một sứ mạng chung. Vì lẽ đó, những
nguyên tắc tổ chức "hành chính hóa" e rằng khó áp dụng, nhưng nếu chúng ta không tự
nguyện, sẵn lòng và làm việc vì những mục đích chung tốt đẹp, chúng ta chỉ là những cá thể rời
rạc giống như bao nhiêu mạng lưới xã hội khác, mà như vậy thì tiếc quá!
Tết đến, Xuân về, chúc mọi người hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình, và không quên
chúng ta còn có gia đình IFP Vietnam Alumni.
Cũng qua thư này, Gia đình IFP Vietnam Alumni kính chúc Cô Minh và các anh chị ở CEEVN
một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Và nhân đây cũng xin cảm ơn anh Võ Minh Phúc, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng luôn hết
mình với alumni. Anh không còn trực tiếp điều hành Ban liên lạc nữa nhưng luôn là người bạn,
người anh tinh thần của anh em.
Chúc tất cả VẠN SỰ NHƯ Ý và MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
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