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maison chance
Tin tức Nhà May Mắn

MAISON CHANCE/
NHÀ MAY MẮN
Đã từ lâu, nhiều người trong chúng ta (ở
trong cũng như ngoài nước ) đã biết nhiều
về Nhà May Mắn. Qua báo chí, truyền
hình, qua mạng internet hay qua lời kể
của bạn bè, của người thân trong gia đình,
chúng ta được biết, được thấy những điều
tốt đẹp mà Nhà May Mắn và hiện thân của
Tổ Chức là cô Tim đầy lòng nhân hậu, kiên
nhẫn đã và đang đem lại cho những trẻ em
mồ côi, trẻ em cơ nhở có gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn và những người
khuyết tật. Tổ chức đã tạo ra một mái ấm,
một trung tâm sản xuất đào tạo nghề và
một Làng với trường học và nhiều căn hộ
đặc biệt cho người khuyết tật. Và có một
điều mà ít người biết đến là Tổ chức Maison Chance là nơi có tỉ lệ nhân viên chính
thức là người khuyết tật chiếm 16,7%, đây
là tỉ lệ rất cao so với mặt bằng chung hiện
tại tại Việt Nam ( Điều 123 phần III của
Bộ Luật Lao Động nêu chỉ tiêu 2% đến
3% lực lượng lao động trong cơ quan và
doanh nghiệp phải là người khuyết tật ).

Quý ân nhân, quý bạn hữu rất thân mến,
Được thành lập từ năm 1993 tại ngoại ô
của thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Maison Chance đã, đang và sẽ tiếp tục mang
đến nơi ăn chốn ở, cơ hội về giáo dục và
học nghề cho trẻ em mồ côi, trẻ em đường
phố, trẻ em có gia đình trong hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn và người khuyết tật tại
Việt Nam. Mục tiêu của Tổ Chức là giúp
những người kém may mắn lấy lại sự tự
tin trong một bầu không khí gia đình, được
nuôi dưỡng và mang đến cho họ cơ hội tốt
nhất để hòa nhập vào đời sống xã hội. Sự
đa dạng về các đối tượng được giúp đỡ đã
làm nên một tổ chức thật sự hữu ích mang
đậm nét nhân văn và đã được chính thức
công nhận tại Việt Nam và nhiều nước
trên thế giới.

Với hy vọng để quý ân nhân, quý bạn hữu
có thể hiểu rõ và cùng đồng hành với
Maison Chance, Tổ Chức sẽ phát hành
trang Tin Tức Maison Chance mỗi 6 tháng.
Trong chuyên trang này, Maison Chance
sẽ gởi đến quý vị những thông tin, hình
ảnh mới nhất về các sự kiện, hoạt động (sự
tiến bộ cũng như những khó khăn) của các
thành viên được Tổ Chức giúp đỡ, các tiến
độ triển khai của các dự án đang được tiến
hành, những dự án đang trong giai đoạn
nghiên cứu khảo sát…
Xin quý vị đón nhận và góp ý để trang Tin
Tức Maison Chance trở thành công cụ hữu
ích giúp chúng ta gần nhau hơn và cùng
nhau đưa Tổ Chức Maison Chance đến với
nhiều người hơn, đặc biệt là những người
khó khăn nhất !

Với sự giúp đỡ rất hiệu quả, thường xuyên
và hết sức chân tình của quý ân nhân,
bạn hữu gần xa từ nhiều năm nay, Maison Chance đã, đang và sẽ luôn cố gắng
sử dụng cách tốt nhất và minh bạch các
nguồn tài chính, nhân lực để có thể giúp đỡ
được nhiều nhất các đối tượng khó khăn
cần chúng ta cưu mang.

Tim Aline Rebeau

Sáng lập Nhà May Mắn

NƠI NƯƠNG TỰA CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thật vậy, từ năm 1993 đến nay, sau gần
20 năm hoạt động và phát triển dưới sự
dẫn dắt của cô Tim Aline Rebeaud, Một
người mẹ hiền và đầy lòng nhân ái, Nhà
May Mắn đã vượt qua rất nhiều khó khăn
thử thách cả về vật chất lẫn tinh thần để
trưởng thành với 3 cơ sở khang trang, đầy
đủ điều kiện cho người khuyết tật và trẻ
em mồ côi sinh sống, học tập và làm việc
tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Thật là một
thành quả phi thường ! Hiện tại nơi đây đã
có gần 50 người khuyết tật làm việc tại các
phòng sản xuất như là: Phòng vẽ tranh sơn
dầu, Phòng mỹ nghệ, Phòng vi tính, Phòng
may thêu túi xách và thú nhồi bông bằng
vải thổ cẩm. Lại có thêm một ngành nghề
mới đang được hình thành đó là nghề làm
bánh và căn tin nhà hàng. Và đặc biệt là
Nhà May Mắn hiện đang có nhiều người
khuyết tật được làm nhân viên chính thức
để phục vụ cho các hoạt động tại đây như
là: Kế toán trưởng, Tiếp tân,Trực điện
thoại, Nhân viên dự án, Dược sĩ , Giáo

viên dạy nhạc, Giáo viên đồ họa, Phụ
bếp, Bảo vệ, Tạp vụ… Hiện nay người
khuyết tật làm việc tại Nhà May Mắn
được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật
lao động cho người khuyết tật như : Chế
độ nghỉ hộ sản 6 tháng thay vì là 4 tháng
như những nhân viên bình thường, được
vay tiền trả góp để giải quyết khó khăn,
được mua thẻ Bảo hiểm Y tế, được bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ
miễn phí, được theo dõi khám chữa bệnh
và phục hồi chức năng miễn phí, được
tham gia các chương trình vui chơi giải
trí định kỳ vv...
Bên cạnh đó, Tổ chức Nhà May Mắn còn
là nơi tiếp nhận và đào tạo cho hơn 150
em học sinh tiểu học có gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Tổ chức
cũng giúp đỡ rất nhiều các đối tượng khó
khăn ở bên ngoài. Vì vậy, để cổ vũ cho
những việc làm tốt đẹp và đầy lòng nhân
ái cũng như động viên tinh thần cho Tổ
chức, Chủ Tịch Nước đã trao tặng Huân

Chương Lao Động Hạng 3 cho Nhà May
Mắn vào cuối năm 2011.
Hy vọng Nhà May Mắn sẽ luôn là nơi
nương tựa hạnh phúc, nơi chắp cánh cho
những ước mơ của các trẻ em mồ côi,
những người khuyết tật và những người
khó khăn nhất.
- Xin chúc cho Nhà May Mắn tiếp tục phát
triển và ngày càng đáp ứng tốt hơn những
nhu cầu của những người kém may mắn
trong xã hội.
- Xin cám ơn các ân nhân đã nhiệt tình
giúp đỡ để Tổ Chức Nhà May Mắn có thể
hoạt động và phát triển như ngày hôm nay.
- Xin chúc cho anh chị em khuyết tật và
trẻ mồ côi luôn có nụ cười hạnh phúc, rạng
rỡ không âu lo bên cạnh mẹ Tim và những
người chăm sóc đầy từ tâm để cùng nhau
hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguyên Phong
Trưởng phòng hành chính nhân sự
chi hội Nhà May Mắn

TRỞ LẠI NHÀ MAY MẮN SAU 7 NĂM ...
Chủ tịch Liên Hội Quốc Tế Nhà May Mắn, bà Clara Ribeiro, vừa trải
qua mười ngày phép của mình ở Nhà May Mắn tại Việt nam. Những trải
nghiệm từ chuyến «trở về», sự xúc cảm và những nhận định về tương lai
của Nhà May Mắn là những gì mà cô ấy muốn chia sẻ với tất cả bạn đọc.
thoại hay trao đổi qua thư điện
tử. Và một lần nữa công việc lại
không cho phép tôi được tham
dự ngày lễ khánh thành Làng
May Mắn.
Niềm tự hào

Clara với Tim và Cường

Kể từ năm 2005, tôi đã không có dịp trở lại
Việt Nam thăm những người bạn thân thiết
ở Nhà May Mắn, trong đó có Hat, người
mà tôi không còn dịp thấy mặt được nữa,
và gia đình của những trái tim: ngôi nhà
màu xanh lam, một nơi đồng thời vừa là
nhà ở, vừa là trường học , một nơi bao gồm
cả xưởng dạy nghề, phòng vật lý trị liệu,
và phòng y tế... của rất nhiều con người.
Từ rất nhiều năm, tôi luôn sát cánh với
Nhà May Mắn mà trước tiên phải kể đến
là hội Nhà May Mắn tại Pháp. Từ khi dự
án thành lập Trung Tâm Chắp Cánh mới
chỉ nằm trên bản vẽ, tôi đã đóng góp sức
mình bằng việc tìm kiếm nguồn tài chính
cho việc xây dựng... nhưng cuối cùng lại
không thể có mặt vào ngày lễ khánh thành.
Và sau khi Tổ chức gây quỹ Nhà May Mắn
chính thức ra mắt năm 2010, chúng tôi
vẫn luôn tiếp tục đồng hành cùng chị Tim
Aline trong việc sáng lập Làng May Mắn.
Tôi đã luôn dõi theo quá trình triển khai dự
án cũng như tiến độ thi công của các công
trình xây dựng. Nhưng tất cả chỉ là quan
sát từ xa, với những cuộc hội thảo qua điện

Cảm xúc đầu tiên vừa khi tôi
đặt chân đến Làng May Mắn,
đó là sự hãnh diện. Niềm tự
hào khi được cùng chia sẻ với
chị Tim Aline trong suốt cuộc
hành trình từ 10 năm qua, kể từ
cuộc găp gỡ đầu tiên vào năm
2002. Tôi lấy làm hãnh diện vì
đã góp phần giúp cho Việt Nam
có được ba công trình kết cấu
hạ tầng bổ sung cho nhau như
thế này. Hãnh diện về những
con người Việt Nam và những
gì họ đáng được hưởng. Quả là
xúc động làm sao khi nghe được
thanh âm cười đùa của những
đứa trẻ cuối cùng đã đươc chạy
nhảy hoặc chơi đá banh trong
một sân trường đúng nghĩa như
trong bất kỳ ngôi trường học
nào tại Pháp. Và bao nhiêu cảm xúc dâng
trào trước sự đoàn kết tương thân tương ái
giữa những đứa trẻ và người tàn tật.
Niềm vui hội ngộ
Tại Làng May Mắn, tôi đã gặp lại những
thành viên ở Nhà May Mắn cũ trước kia:
Hiền và Lanh, đã có thêm cháu gái thứ hai;
Liên và Hùng, cả hai vợ chồng đều phải
ngồi xe lăn; Bình Nhỏ với một chân bị liệt
đang sống cùng vợ anh, một người đang
ngồi xe lăn và hai đứa con; Nguyên, một
người ngồi xe lăn, sống cùng vợ và chú
cún nhỏ đang trình bày bài hát Nhà May
Mắn bằng đàn ghitar...
Với tôi, họ vừa thân thiết vừa trân quý. Từ
10 năm qua, họ luôn vươn lên trong cuộc
sống và từng bước thực hiện mơ ước của
mình; họ truyền sự sống cho những đứa
trẻ mà họ sinh ra và cùng chúng sáng tạo
tương lai. Họ đã làm cho tôi phải thán phục
trước sự mạnh mẽ của họ, khát vọng vươn
lên và cả niềm vui sống trước những đau
thương, thua thiệt về thể chất cũng như
những thương tổn về tinh thần mà họ đã
phải gánh chịu trong quá khứ.

Câu chuyện tình yêu
Nhà May Mắn không đơn thuần chỉ là một
tổ chức từ thiện phi chính phủ dành cho
trẻ mồ côi, trẻ em đường phố, người cơ
nhỡ và khuyết tật, mà còn là nơi viết nên
câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, câu chuyện
của một đại gia đình được kết thành từ
những niềm vui và đau khổ. Dù cho cuộc
đời đã không mỉm cười với những con
người bất hạnh đó nhưng Nhà May Mắn,
Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn
thì luôn cho họ một cơ hội để tồn tại, học
tập, làm việc, làm nên chính cuộc đời của
riêng họ và quyền được hạnh phúc như tất
cả mọi người.
Những dự án trong tương lai
Cùng với chị Tim, Cường (một trẻ em
đường phố trước kia và nay là nhân viên
của Văn Phòng Dự Án), và ông Mc Freddy, nhiếp ảnh gia, tôi đã đến thăm hai trung
tâm nuôi dạy trẻ mồ côi gần Đắc Lắc, một
cơ sở dành cho người tâm thần và một nhà
mở cho người khuyết tật và người cao tuổi.
Chúng tôi được biết chính phủ sẽ dành
nhiều quan tâm hơn nữa cho trẻ mồ côi
trong thời gian tới. Chính vì thế mà Nhà
May Mắn sẽ hướng đến trợ giúp nhiều hơn
cho những bệnh nhân tâm thần và người
cao tuổi. Và cũng vì lẽ đó, những kế hoạch
mới đang dần được thành hình được xem
như một tất yếu cho những hoạt động của
Nhà May Mắn luôn tiến xa và thiết thực.
Sức mạnh cho tương lai
Một lần nữa, niềm tin của tôi lại được củng
cố với chị Tim, và 68 nhân viên và tình
nguyện viên đang làm việc cho những dự
án tiếp theo của Nhà May Mắn. Tôi xin
ghi nhận sự cống hiến của các bạn, những
con người dày dạn kinh nghiệm, chuyên
nghiệp và đầy nhiệt huyết. Tôi xin được
cám ơn ông Phạm Hồng Kỳ, người đại
diện cho Hiệp Hội Nhà May Mắn tại Việt
Nam mà tôi đã hân hạnh được làm quen.
Và tôi đặc biệt gửi lời mời đến từng người,
những mạnh thường quân, những thành
viên tích cực của các tổ chức ở các nước,
thành viên của các tổ chức đại diện, thành
viên của các hiệp hội, quý vị ân nhân,
khách tham quan hay những vị khách hiếu
kỳ đến thăm Nhà May Mắn để tận mắt
chứng kiến thành quả từ những đóng góp
của các bạn dành cho Nhà May Mắn. Các
bạn cùng với tôi, chúng ta đã làm được
những điều đó, và chúng ta phải tiếp tục
để bảo vệ sự bền vững cho những gì chúng
ta đã tạo ra đồng thời cũng là để những dự
án kế tiếp được triển khai.
Clara Ribeiro

Điểm tin
Học viên trong nhà
bếp và lò bánh mì
Hai khóa đào tạo chuyên môn mới cho
những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
vừa được đưa vào thực hiện.
Theo thời gian, Nhà May Mắn đã nhận ra
rằng những người từng là trẻ em đường
phố thường gặp rất nhiều khó khăn trong
quá trình tìm việc làm. Để giải gỡ những
khúc mắc đó, Nhà May Mắn đã bắt đầu
thành lập từ năm 2011 hai cơ sở đào tạo:
nhân viên nhà bếp và dịch vụ cũng như
thợ làm bánh mì.
Sáu trẻ em đường phố/mồ côi được theo
học khóa làm bếp chuyên nghiệp và hai
trong số đó đang ở học phần cuối của một
trung tâm nghiệp vụ nhà hàng. Bốn học
viên còn lại thì đang chăm lo bữa trưa hàng

Chuẩn bị làm bánh

ngày của 119 học sinh và 6 giáo viên của
Làng May Mắn.
Bảy học viên của lò bánh mì được đào tạo
bởi một cựu thanh niên có hoàn cảnh khó
khăn đã từng theo học nghề làm bánh 6
năm ở Bỉ. Trở về nước lần này, anh quyết

Học làm bánh

tâm giúp đỡ những thanh niên có hoàn
cảnh khó khăn. Những học viên này được
dạy những kiến thức cơ bản của nghề làm
bánh mì, và bánh ngọt, với mục đích sẽ bán
những sản phẩm của họ làm ra cho những
khách sạn lớn trong thành phố.
Khóa đào tạo bắt đầu từ tháng 12/2011 và
sẽ kéo dài 9 tháng. Trong suốt thời gian
này, các học viên sẽ được trau dồi nhiều
công thức làm bánh mì khác nhau, làm
bánh ngọt, bánh ga-tô, bột bánh các loại,
bánh quy và làm kem.

Tiên, Tuyền, Phước, Loan, Bằng Lăng

Khóa sơ cấp cứu
Từ khi khánh thành Làng May Mắn, từ thiếu nhi đến người tàn tật
có thể học bơi hoặc có được những buổi massage trị liệu tại hồ bơi
thiết kế đặc biệt trong khuôn viên của làng. Đồng thời với tiện ích
mà dịch vụ mới này mang lại là những rủi ro mới phát sinh. Với
phương châm luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống xấu, Nhà
May Mắn đã quyết định huấn luyện cho tập thể bảo vệ và nhân viên
y tế trước tiên khóa cấp cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo.
Nhờ vào sự hỗ trợ của hội Nhà May Mắn tại Mỹ, chúng tôi đã có
được một máy sốc điện và một hình nhân phục vụ cho việc tập huấn.
Vân, một tình nguyện viên y tá Na Uy hướng dẫn sơ qua kiến thức
căn bản của các thủ thuật cấp cứu. Sau đó, từng học viên phải cùng
cô trải qua bốn buổi thực tập. Tiếp theo đó, những buổi tập luyện
duy trì kỹ năng được tổ chức hàng tuần. Mỗi học viên sẽ được gọi
tên bất kỳ lúc nào để thực tập trên hình nhân, và cách chọn tên ngẫu
nhiên này nhằm giúp học viên luôn ở trong tư thế sẵn sàng ứng cứu
trong trường hợp cấp bách.

Học viên đang thực tập

NHỮNG ĐỨA TRẺ Ở NHÀ MAY MẮN TỰ THUẬT VỀ CUỘC ĐỜI
QUA NHỮNG TRANG VIẾT
Sáu tháng ròng, với sự giúp đỡ của một nhà báo người Việt, cô Francine
Crettaz đã làm người hướng dẫn cho khóa chuyên môn «nghệ thuật viết
văn» ở Nhà May Mắn. Những bài viết từ khóa huấn luyện này sẽ là nội
dung của cuốn sách được phát hành trong năm tới, vào dịp kỷ niệm 20
năm thành lập Nhà May Mắn.
Đây là một câu chuyện kéo dài gần 9
tháng. Câu chuyện bắt đầu từ một hạt mầm
được gieo trong niềm tin của chị Tim Aline
và Hiệp Hội quốc tế Nhà May Mắn. Trung
tâm của câu chuyện là mười người thoáng
chốc trở thành nhà văn khi kể về cuộc đời
họ. Và kết thúc của câu chuyện, những
trang viết sâu sắc, sống động, điểm tô bằng
những cảm xúc như những người phương
đông vẫn luôn làm rất tốt. Kết quả là những
bài viết này sẽ được phát hành để đánh dấu
kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà May Mắn.
Viết để tồn tại
Ý tưởng viết nên cuốn kỷ yếu 20 năm của
nhà May Mắn bởi những người đang sống
ở đó được khơi nguồn từ một bộ phim của
tác giả Mỹ Richard LaGravenese. Được
chuyển thể từ một câu chuyện có thật và
từ cuốn sách tựa đề «Người viết nhật ký
tự do» của cô giáo Erin Gruwell và những
học trò của mình, bộ phim đã nhận được
giải thưởng Nhân Văn ngay sau khi khởi
chiếu năm 2007. Tháng 5 năm 2011, trong
một chuyến đi ngắn ngày đến Việt Nam,
tôi đã trình bày với chị Tim về ý định trợ
giúp việc viết sách và được chị đón nhận
một cách nhiệt liệt. Được sự tin cậy của
chị Tim và sự chấp thuận của Hiệp Hội,
ngày 21 tháng 7, tôi đặt chân đến Trung
tâm Chắp Cánh.
Ngày 8 tháng 8, tập thể Nhà May Mắn tụ
họp ở Làng May Mắn để bắt đầu khóa học
nghệ thuật viết văn. Tối hôm đó, sau khi
ăn uống và ca múa với mọi người, tôi trở
về khu vực dành cho tình nguyện viên với
một xấp tờ bướm, trên đó ghi rõ họ tên của

những người sẵn sàng tham gia. Với khả
năng giao tiếp Pháp văn thành thạo, Duy,
người chịu trách nhiệm về trang web của
Hội, trở thành tai và miệng của tôi. Duy
vừa phải dịch tài liệu vừa phải thông dịch
cho kế hoạch. Cậu ấy giúp tôi trong những
bước tìm kiếm giảng viên cho khóa học.
Chúng tôi đã gặp không ít những phản hồi
từ phía các nhà văn: theo họ, chúng tôi nên
giao lại việc viết lách này cho những người
trong giới chuyên môn.
May mắn sao, Hương, người phụ nữ năng
động và luôn tươi cười, một nhà báo trẻ
khoảng hơn 30 tuổi, quen biết Nhà May
Mắn nhờ vào công việc sản xuất truyền
hình, đã rất thích thú với ý tưởng của
chúng tôi và chấp nhận làm giảng viên tình
nguyện cho khóa học. Khóa học được xây
dựng dựa trên việc thu thập nhiều bài viết
phong phú và đa dạng làm nổi bật lên một
đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Vòng tròn của những nhà văn Nhà May Mắn
Ngày 12 tháng 9, sau cuộc trao đổi trực tiếp
với từng người, chúng tôi tập họp cả nhóm
để thiết lập nội quy của khóa học. Đề xuất
những bài viết không nhất thiết phải được ấn
hành được thông qua. Khoảng 15 người đã ghi
danh, trong đó 10 người sẽ viết lại câu chuyện
của họ từ 20 tháng 9 đến 10 tháng 12: Tùng,
Trúc, Lộc, Duy, Liên, Bông, Hân, Tiến, Lâm,
và Ngân. Mỗi người sẽ bắt đầu bài viết với
việc viết về ý nghĩa của tên họ, mô tả về những
kỷ niệm thời thơ ấu và những gì liên quan. Sau
đó, trình thuật về các sự kiện đã dẫn họ đến
với Nhà May Mắn và cuối cùng là những liên
tưởng về những khoảnh khắc sống đó.

Mỗi tuần một lần, mọi người gặp nhau vào
một buổi chiều để cùng khám phá những
đoạn văn mới. Chị Hương sẽ cung cấp
cho các bạn những cách thức để cải tiến
bài viết, sửa lỗi, đánh dấu những thiếu sót
và bổ sung những chỗ viết tắt. Mỗi người
đều có thể rút ra những bài học từ những
gì mình đã làm hoặc từ những ý tưởng của
bạn mình. Tôi không mấy hiểu những gì
đang xảy ra nhưng tôi nhìn thấy những nụ
cười, và đôi khi là những giọt nước mắt,
và tôi nghe thấy những tràng pháo tay. Vào
giữa khóa, chúng tôi cũng đã tổ chức một
buổi liên hoan để tự thưởng cho mình. Một
cuộc khảo sát ở cuối kỳ chạy đua này cho
thấy tất cả đều tìm thấy niềm vui thú từ
việc viết bài và mỗi người đều có cảm giác
đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Sáu
người trong số những người tham gia bày
tỏ mong muốn theo đuổi việc viết sách.
Những bài viết sâu sắc làm say lòng bạn đọc
Vào cuối tháng 1, trước khi rời khỏi Việt
Nam, tôi đã được khám phá những trang
viết đầu tiên dịch sang tiếng Pháp. Tôi xin
được tán thưởng họ: những thanh niên,
thiếu nữ đã làm rất tốt công việc của một
người viết sách, hồi ký. Hiện giờ, những
bài viết ấy đang được chỉnh sửa để có thể
ấn hành. Tôi ước mong có thể thực hiện
giấc mơ mà Duy đã gửi gắm tôi sáng này
với một nụ cười thật tươi « Hãy nói một
ngày nào đó, em sẽ có thể cầm trong tay
một cuốn sách với tên mình trên đó...»
Francine Crettaz Décosterd

Lớp học về nghệ thuật viết văn

BẠN BIẾT GÌ VỀ NHÀ MAY MẮN?
Năm 1992 khi cô Aline Rebeaud (tên thường gọi bây giờ là
”Tim”) đến Việt Nam du lịch. Cảm thương trước hoàn cảnh
khó khăn của các anh chị em khuyết tật và trẻ mồ côi hoặc
bị bỏ rơi, cô Tim đã mướn một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Thành
Phố Hồ Chí Minh để chăm sóc những mảnh đời kém may
mắn nhất trong xã hội.
Câu chuyện về cô Tim và ngôi nhà May Mắn bắt đầu từ đây:

Nhà May Mắn (Năm 1998)
▪
▪
▪
▪

50 thành viên (trẻ em đường phố và người khuyết tật)
Chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật.
Bảo đảm việc học hành cho các trẻ em đường phố.
Hướng nghiệp cho các anh chị khuyết tật với 4 nghề chính:
Tin học, vẽ, may mặc và mỹ nghệ.

Nhà May Mắn muốn tạo một bầu không khí gia đình thân thiện và
ấm cúng giữa các anh chị khuyết tật và trẻ em đường phố để họ bước
đầu có thể hòa nhập vào một môi trường mới tốt đẹp hơn.

Trung Tâm Chắp Cánh (Năm 2006)
▪ Trung tâm chuyên đào tạo nghề cho các anh chị em khuyết tật.
▪ 4 nghề chính: vẽ, tin học, may thêu và thủ công mỹ nghệ.
Trung tâm chắp cánh ra đời giúp các anh chị em khuyết tật có
thể chọn lựa cho họ một nghề phù hợp với khả năng tay chân
và trí tuệ của họ. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giúp các
anh chị có thể sống tự lập bằng chính nghề của mình, cuộc sống
của họ trở nên ý nghĩa hơn.

Làng May Mắn (Năm 2011)
▪ Căn hộ đúng chuẩn dành cho người khuyết tật.
▪ 5 lớp học tiểu học hoàn toàn miễn phí dành cho các em có
hoàn cảnh kho khăn về mặt kinh tế hoặc quá tuổi để vào trường
công lập.
Làng May Mắn là kiểu mẫu nhà dành cho người khuyết tật đầu tiên
ở Việt Nam. Từ nơi đây, các anh chị em khuyết tật có được một
cuộc sống thật sự như bao người bình thường trong xã hội. Các em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể theo học cấp 1 và được tham
gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích do Nhà May Mắn tổ chức.

Liên hội Nhà May Mắn
(Năm 2009)

Tổ chức Nhà May Mắn đang ngày càng
phát triển không ngừng. Để đáp lại tấm
chân tình của cô Tim, chúng tôi, các
thiện nguyện viên ở các nước, đã cùng cô
lập ra Liên Hội Quốc Tế Nhà May Mắn
năm 2009.
Liên Hội ra đời giúp các các tổ chức quốc
gia gắn kết với nhau nhiều hơn, củng cố
uy tín của tổ chức trên bình diện quốc tế
và cải thiện sự minh bạch về mặt tài chính.

Hiện nay, Nhà May Mắn đã hiện diện ở 8 nước trên thế giới:
Nhà May Mắn Việt Nam
Nhà May Mắn Pháp
Nhà May Mắn Thụy Sĩ
Nhà May Mắn Đức
Nhà May Mắn Bỉ
Nhà May Mắn Hoa Kỳ
Nhà May Mắn Canada
Nhà May Mắn Úc

Các dự án đang được triển khai
Trường Mầm Non
Hiện tại, Maison Chance mang lại chương
trình giáo dục miễn phí cho khoảng 150
em mỗi năm. Trường có 5 lớp học dành
riêng cho 5 cấp độ khác nhau của chương
trình tiểu học bắt buộc (từ 7 – 35 tuổi) tại
Việt Nam. Hiện nay, Làng May Mắn còn
có 2 phòng trống ở tầng trệt chưa được
sử dụng. Maison Chance có kế hoạch sử
dụng các phòng trên để lập trường mầm
non. Hầu hết trẻ em tại Việt Nam đều được
gởi đến trường từ lúc 2 tuổi. Một số thành
viên của Tổ Chức phải lo chăm sóc cho
con nhỏ và họ phải đối mặt với khó khăn
lớn nhất là lệ phí của trường mầm non. Vì
vậy, Maison Chance đã quyết định giúp họ.

Hiện nay, Maison Chance đang tìm kiếm
các đối tác, ân nhân để có thể tặng kính
hoàn toàn miễn phí cho các trẻ em và
người khuyết tật nếu họ thực sự có nhu
cầu để được bảo vệ Mắt tốt hơn.

Chương trình «Cùng nhau
hành động bảo vệ Môi Trường »
« Hãy sử dụng đất đai, tài nguyên thiên
nhiên và thú vật một cách hợp lí nhất vì
đây không phải là quà tặng của Cha Mẹ
chúng ta để lại nhưng là vốn vay mượn
từ con cái chúng ta » (Tục Ngữ Ấn Độ).

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo
chương trình giáo dục, các em sẽ được
nghỉ hè trong vòng hơn hai tháng. Do các
gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn nên
Cha Mẹ các em đều phải bận rộn lo công
ăn việc làm suốt ngày nên việc chăm sóc
nuôi dạy con cái trong thời gian hè là một
điều rất khó khăn cho họ. Ngoài ra, có một
số các em còn là nguồn thu tài chính cho
gia đình khi phải giúp việc thêm cho gia
đình hoặc phải lang thang bán vé số…. Với
mục đích giúp các em có những ngày hè
thật bổ ích cả về mặt học thức lẫn tinh thần,
nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các em,
đào tạo năng khiếu và giúp các em tránh
xa các thói hư tật xấu trong thời gian xa
nhà trường, Tổ chức Maison Chance sẽ tổ
chức chương trình hè cho tất cả các em từ
ngày 15/06 đến 31/07. Trong thời gian này,
các em sẽ được ôn luyện chương trình học
vấn vào buổi sáng và tham gia học các môn
năng khiếu như múa, hát, vẽ, học ngoại
ngữ, các môn thể thao, kỹ năng sống…
vào các buổi chiều trong tuần.

Thiết kế xe bus chuyên dụng
cho người khuyết tật

Nhà May Mắn nhận ra nhu cầu thành lập
trung tâm cho trẻ em khuyết tật là việc làm
thiết thực và mang tính nhân văn rất cao.
Vì vậy trường mẫu giáo sẽ đưa ra chương
trình giáo dục hòa nhập, chào đón những
đứa trẻ này và sau đó chúng cũng có thể
tiếp tục học lên bậc tiểu học tại đây.
Maison Chance đang cố gắng hoàn tất các
thủ tục hành chính, tiến hành chuẩn bị cơ
sở vật chất và tuyển nhân sự để có thể đưa
Trường Mầm Non vào hoạt động từ ngày
01 tháng 08 năm 2012.

Chương trình chăm sóc Mắt
cho các thành viên
Nhằm bảo vệ Mắt cho trẻ em cũng như
người khuyết tật, Maison Chance đang kết
hợp cùng công ty Đại Việt Toàn Cầu và các
Bác Sĩ Viện Mắt Cao Thắng Thành Phố Hồ
Chí Minh để đến khám mắt trực tiếp tại
Làng May Mắn vào tháng 05 năm 2012.

Việc tự di chuyển của
người khuyết tật tại Việt
Nam là vô cùng khó khăn
vì cơ sở vật chất của các
tòa nhà và đường xá, vỉa
hè hoàn toàn không đáp
ứng được nhu cầu của họ.

Nhằm kêu gọi và nâng cao ý thức của tất
cả các thành viên, nhân viên của Maison
Chance, chương trình « Cùng nhau hành
động bảo vệ Môi Trường » đang trong giai
đoạn chuẩn bị và sẽ chính thức bắt đầu từ
tháng 06 năm 2012.

Hiện nay, Maison Chance đang có rất
nhiều thành viên là người khuyết tật.
Tổ Chức đang có một xe 16 chỗ đã cũ,
tuy không phù hợp để chuyên chở người
khuyết tật nhưng các nhân viên vẫn từng
ngày cố gắng để hỗ trợ trong việc đi lại
cho các thành viên khuyết tật.

Các « tiết học xanh » và chương trình vui
chơi học hỏi sẽ được gởi đến các thành
viên nhí của Nhà May Mắn. Các buổi
huấn luyện, kêu gọi Bảo Vệ Tiết Kiệm
Điện, Nước, Giấy in, Hạn chế sử dụng bao
nylon…sẽ thường xuyên được triển khai
đến các thành viên khuyết tật và nhân viên
của Maison Chance.
Vì việc Bảo Vệ Môi Trường là việc làm lâu
dài để dần nâng cao ý thức, trách nhiệm
của từng người, và tạo nền tảng để biến
các hành vi mỗi ngày thành thói quen lâu
dài nên chương trình «Cùng nhau hành
động bảo vệ Môi Trường» sẽ thường xuyên
được cập nhật và thực hiện.
Chương trình sinh hoạt hè 2012.
Tổ chức Maison Chance hiện đang cập
nhật tiểu học miễn phí liên tục trong vòng
9 tháng cho hơn 150 em nhỏ có gia đình

Vì thấy đây là nhu cầu thiết thực và tương
đối khẩn cấp, Maison Chance đang đối
thoại với nhiều đối tác trong và ngoài nước
để có thể sở hữu phương tiện di chuyển
phù hợp nhằm đáp ứng điều kiện di chuyển
cho các thành viên. Nếu mọi chuyện tiến
triển tốt đẹp, Maison Chance sẽ có xe bus
chuyên dụng cho người khuyết tật vào
cuối năm 2012.

Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát
Nhà May Mắn ở vùng nông thôn nghèo

tốt nhất có thể có để được hạnh phúc và có
ích cho xã hội. Cụ thể là Tổ Chức muốn
mang đến cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn.
Các mục tiêu cụ thể là:
- Cải thiện cuộc sống của người khuyết
tật và trẻ em.
- Giúp người khuyết tật phục hồi sức khỏe.
- Giúp họ tái hòa nhập xã hội một cách tốt

Nông dân Huyện Krông Nô - Tỉnh Đác Nông đang thu hoạch khoai

Gia đình YBat - H’Nhac, Xã Buôn Choăh

Ý tưởng của dự án này là tái thành lập một
“Mô hình Nhà May Mắn” tại vùng nông
thôn nghèo (cách 200km về phía Bắc của
thành phố Hồ Chí Minh), trong một môi
trường nông thôn nơi có một tỷ lệ lớn
người khuyết tật và trẻ em không nhận
được các chương trình giáo dục trong khu
vực này. Vì thiếu chăm sóc nên những
người yếu nhất có thể chết trước khi họ có
thể khẳng định mình trong xã hội.
Dự án này sẽ tiến xa hơn, Maison Chance
sẽ hỗ trợ các đối tượng bằng một quy mô
lớn hơn bằng cách cung cấp một cuộc sống
với chất lượng tốt cả về vật chất lẫn tinh
thần cho những người có hoàn cảnh khó
khăn; người trẻ và người già, bởi vì mỗi
giai đoạn của cuộc sống của họ là một giây
phút quý giá để có thể sống với điều kiện

Trường mầm non Họa Mi Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắc Nông

nhất/ hoặc tìm cho họ một nơi nương náu
thật sự cho phần còn lại của cuộc đời họ
(người khuyết tật già.)
- Dạy cho gia đình và nhân viên cách chăm
sóc người khuyết tật.
Trung tâm Nhà May Mắn mới sẽ bao gồm
phòng ở khu dân cư cho hầu hết là trẻ em
nghèo và người khuyết tật cũng như các
chương trình giáo dục, các dịch vụ y tế và
cơ sở sản xuất để đảm bảo thu nhập trực
tiếp cho chương trình. Nó sẽ bao gồm một
trang trại (thỏ, nhím, ngựa...) và dịch vụ
du lịch.
Hy vọng Dự Án Nhà May Mắn ở vùng
nông thôn nghèo sẽ hoàn thành và chính
thức đưa vào sử dụng vào năm 2015.

Xã Nâm N’Đir - Huyện Krông Nô

Thay lời kết
Kể từ khi bắt đầu năm 1993, các hoạt động của Maison Chance đã
mở rộng ra rất nhiều: nhà ở, trường học, trung tập đào tạo nghề và
ngôi làng. Sự liên tục và đa dạng hóa này thể hiện nền tảng vững
chắc của tổ chức cũng như các dịch vụ hữu ích cho người kém may
mắn tại Việt Nam.
Nhiều người đã được giúp đỡ, hàng trăm người trong số họ đã được
cứu khỏi cái chết gần kề và dần dần đã lấy lại sức khỏe của họ.Trong
khi hòa nhập xã hội là một điều thú vị với một số người thì nó lại
gây lo sợ với những người khác. Đó là lí do tại sao Maison Chance
luôn bên cạnh họ trong những trường hợp cần thiết.
Đảm bảo tài chính là điều cần thiết cho những người này, để họ
không mất đi sự tự tin vừa mới lấy lại. Với mục tiêu đó, các cựu
học viên có cơ hội làm việc tại các xưởng tại Maison Chance, đưa
vào sử dụng các kỹ năng mà họ đã học được trong quá trình đào tạo
để họ có thể tạo ra sản phẩm và được trả tiền dựa trên số lượng sản
phẩm của họ. Ngày nay, những người này cảm thấy được công nhận
và biết giá trị của bản thân mình và có mục tiêu trong cuộc sống.
Vì vậy, để mô hình độc đáo này ở Việt Nam có thể được tiếp tục, Tổ
chức Maison Chance luôn cần sự giúp đỡ của các bạn.
Xin quý ân nhân, quý bạn hữu hay tiếp tục đồng hành cùng Maison
Chance để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn !

Mọi đóng góp ý kiến, xin gởi về địa chỉ:

Văn Phòng Dự Án Maison Chance - Trung Tâm Chắp Cánh
Địa chỉ: 19A Đường số 1, KP9, P. Bình Hưng Hòa A,
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Tél.: +84 (0) 8 62 65 95 66
Fax: + 84 (0) 8 37 67 04 33
E-mail: vpda@maison-chance.org
Website: maison-chance.org

