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Quý ân nhân, quý bạn hữu rất thân mến,

1993-2013, chỉ còn ít ngày nữa sẽ là 20 năm tròn kể từ ngày Maison Chance - Nhà May Mắn được 
chính thức thành lập, một cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường đã qua: từ một ngôi 
nhà tranh tạm bợ chỉ có thể đón tiếp được một số người khuyết tật và trẻ lang thang đường phố cho 
đến sự hiện hữu của một trung tâm bảo trợ xã hội mang tên Nhà May Mắn ngày nay, với một khu nhà 
tập thể, một trường tiểu học và mầm non, một trung tâm đào tạo nghề - sản xuất và khu làng phù hợp 
cho người khuyết tật. Chào mừng sinh nhật 20 năm Maison Chance cũng là dịp để chúng ta cùng xác 
định con đường 20 năm tiếp theo.

Những chương trình phúc lợi của Maison Chance ngày càng mở rộng song song với sự gia tăng về 
nhân lực, đồng nghĩa với những đòi hỏi về tài chính. Nguồn tài chính chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của 
các mạnh thường quân, của các tổ chức quyên góp, các tổ chức từ thiện, bên cạnh nguồn tài chính 
đến từ việc buôn bán các sản phẩm của trung tâm và từ việc cho thuê các căn hộ ở Làng May Mắn.

Trong khi nhu cầu tài chính của tổ chức ngày một tăng dần một cách đều đặn thì sự tài trợ của các 
tổ chức thành viên và đối tác lại không thường xuyên. Một vài tổ chức đã rất hăng hái đóng góp vào 
việc xây dựng Làng May Mắn, nay dường như không còn nhiều nhiệt huyết cho việc trợ giúp duy 
trì hoạt động thường ngày của cơ sở này. Thách thức đặt ra cho chúng ta ngay từ hôm nay và trong 
nhiều năm tới là tìm ra những phương thức hữu hiệu cho phép Maison Chance tiếp tục những bước 
tiến vững chãi sau 20 năm hình thành và phát triển. 

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.

Trước thềm năm mới 2013 và tiến tới kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của Maison Chance - 
Nhà May Mắn, Tim xin thay mặt tất cả những thành viên được cưu mang giúp đỡ, nhân viên của Tổ 
chức xin gởi đến quý ân nhân, bạn hữu lời chúc cho một Năm Mới An Lành, Hạnh Phúc và xin hẹn 
gặp lại quý vị trong các chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 20 năm sắp tới. 

“Tim” Aline REBEAUD
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Đắk-Nông là một tỉnh cao nguyên nghèo mới được tách ra từ tỉnh Đăk-Lăk từ 8 năm nay, dân cư 
gồm rất nhiều dân tộc anh em sống nhờ vào thu nhập từ việc làm nương, trồng rẫy. Chính vì địa 
hình xa xôi cách trở mà những người khuyết tật nghèo nơi đây rất khó tiếp cận được với sự trợ giúp 
từ cộng đồng. Bởi vậy, chuyến công tác trao tặng xe lăn kết hợp khảo sát thực tế điều kiện sống và 
làm việc của người dân địa phương của đại diện tổ chức Maison Chance-Nhà May Mắn lần này đã 
mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt…

Sau chuyến đi khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên và 
đặc biệt tại tỉnh Đắk-Nông vào cuối tháng 4 vừa 

qua, cô Tim Aline Rebeaud, người sáng lập tổ chức 
Maison Chance, đã nhận được rất nhiều yêu cầu cần 
được giúp đỡ. Nhìn thấy nhu cầu khẩn thiết của những 
người khuyết tật, cô Tim đã lên chương trình tặng xe 
lăn tại đây. Để những món quà tới được tận tay những 
người thực sự có nhu cầu, Văn Phòng Dự Án của tổ 
chức Maison Chance đã cử nhân viên tới tận từng 
gia đình để khảo sát và ghi nhận thực tế tình trạng 
khuyết tật của từng đối tượng nhằm cung cấp cho họ 
phương tiện phù hợp nhất. Toàn tỉnh Đắk-Nông có 8 
huyện, đợt công tác lần này, Maison Chance chọn 11 
xã và 1 thị trấn thuộc huyện Krông-Nô làm đích đến. 

Gập ghềnh con đường cứu trợ

  Những cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt từ nhiều ngày 
nay khiến con đường Quốc lộ 14 từ Sàigòn đến Đắk-
Nông vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, càng gây thêm 
khó khăn cho người cầm lái. Cuộc hành trình vẻn vẹn 400 
cây số mà đoàn phải mất tới nguyên một ngày cho việc 
di chuyển. Thỉnh thoảng, tài xế phải xuống xe, lội xuống 
từng vũng nước rộng để kiểm tra độ sâu rồi mới dám điều 
khiển xe vượt qua, vậy mà cũng có những lúc xe chạy 

qua một vũng nước rộng thoạt nhìn tưởng chừng vô hại, 
nhưng bất ngờ bánh lại sụt hố trâu khiến tất cả các thành 
viên trong đoàn phải cùng nhau người kéo, người đẩy… 
cố sức đưa chiếc xe trở lại mặt đường. Có gặp khó khăn 
mới thấy ấm lòng biết bao khi chứng kiến sự nhiệt tình 
của người dân địa phương qua đường đã sẵn lòng dừng 
lại giúp đỡ cho chiếc xe bị sa lầy. Nhưng vất vả nhất là khi 
xe phải đi qua những con đường đất đỏ trơn trợt sình lầy, 
không một phương tiện nào có thể vượt qua được, mọi 
người buộc phải bỏ xe lội bộ. Gian nan vất vả, nhưng nụ 
cười luôn nở trên môi từng thành viên vì ý nghĩa cao đẹp 
mà chuyến đi nhắm tới. 

Đắk-Nông còn có dòng Sê-rê-pôk nổi tiếng với những 
thác nước lớn đẹp hùng vĩ đầu nguồn. Thế nhưng điều 
làm mọi người nhớ tới Sê-rê-pôk nhiều nhất lại là một tai 
nạn thương tâm trên chiếc cầu Sê-rê-pôk bắc ngang dòng 
sông này, khi 4 tháng trước một chiếc xe chở khách đã 
băng qua dải phân cách lật xuống lòng sông mang theo 
sinh mạng của gần 40 người. Vào tối ngày thứ hai của 
cuộc hành trình, chiếc xe của đoàn di chuyển qua đây, cô 
Tim Aline trưởng đoàn quyết định dừng xe để mọi người 
dành 10 phút tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Từ độ 
cao khoảng 20 mét nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu lạnh 
lùng phía dưới, bỗng dưng mắt ai cũng cay xè…
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Để thuận tiện hơn 
cho những người 
khuyết tật, đoàn đã 
quyết định sẽ tới 
tận từng gia đình 
để gặp gỡ, thăm hỏi 
cùng những phần 
quà cứu trợ bao 
gồm mì gói, gạo, 
cá khô và những 
chiếc xe lăn… Hai 
Nhân viên Xã hội 
đã được đào tạo 
bài bản về xe lăn 
của Maison Chance 
sẽ hướng dẫn cho 
từng người cách 
sử dụng, và những 
thao tác vật lý trị 
liệu cơ bản theo 

thể trạng từng người. Thời gian chỉ có vẻn vẹn 5 ngày 
công tác, nhưng đoàn đã đặt ra mục tiêu khá nhiều “tham 
vọng” khi số lượng xe lăn được trao đợt này sẽ là 40 
chiếc, 3 cặp nạng trên vùng địa bàn rộng lớn có mật độ 
dân cư thưa thớt thuộc huyện Krông-Nô. Ngoài ra, cô 
Tim Aline cũng muốn nhân cơ hội này khảo sát thực tế 
điều kiện sống và làm việc của người dân vùng sâu vùng 
xa để lên ý tưởng tái thành lập một “Mô 
hình Nhà May Mắn” tại vùng nông 
thôn nghèo nơi có một tỷ lệ lớn người 
khuyết tật và trẻ em nghèo có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Đường xá khó 
khăn đã ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ 
thực hiện kế hoạch, nhưng không vì thế 
mà làm nản quyết tâm của mọi người. 
Tới ngày thứ ba, Đoàn phải thuê một 
chiếc công nông đầu dọc có hỗ trợ tới 
kéo, để một mình đem theo 5 chiếc xe 
lăn vượt quãng đường sình ngang đầu 
gối dài tới 7 cây số từ ngoài Tỉnh lộ 4 
vào Bon Choah do không một phương 
tiện nào có thể đi trên con đường này 
được. Càng khó khăn, mọi người càng 
cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng, sự 
hỗ trợ của mình đã tới được với những 
phận đời bất hạnh…

Nụ cười và nước mắt

Đắk-Nông có phần lớn diện tích núi 
rừng, trong thời gian chiến tranh đã 
gánh chịu một lượng lớn Dioxin rải 
xuống. Gần 40 năm đã qua đi, nhưng di chứng của chiến 
tranh vẫn còn hằn những vết thương thật sâu trên những 
cơ thể không thể phát triển bình thường, cộng thêm nhiều 
lý do xuất phát từ phong tục tập quán, từ nhận thức của 
người dân và sự lạc hậu của hệ thống y tế đã dẫn tới 
những hệ lụy rất lớn cho cộng đồng dân cư nơi này. Địa 

thế xa xôi cũng là một trở ngại cho những tổ chức từ thiện 
tìm tới, nên người khuyết tật nghèo tại Đắk-Nông đã bất 
hạnh, lại nặng nỗi thiệt thòi. Bởi vậy, có lẽ phải rất lâu 
sau, những thành viên tham gia chuyến công tác này vẫn 
khó mà quên được ấn tượng đọng lại sau mỗi lần tiếp xúc 
với người khuyết tật nghèo được nhận quà của chương 
trình này…

Khi tới thăm nhà cụ Y Sung ở địa chỉ 176 Bon-phê-pri, 
xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk-Nông tất cả 
các thành viên đã thật sự xúc động khi chứng kiến hoàn 
cảnh bi đát của hai ông bà già, trong đó một người bị tai 
biến rất khó khăn trong di chuyển mà phải cưu mang 3 
đứa cháu ngoại mồ côi còn nhỏ xíu. Cô Tim Aline đã 
cố gắng thuyết phục gia đình nghĩ tới tương lai của các 
cháu mà gửi các cháu cho Maison Chance bảo trợ và 
giúp các cháu có điều kiện ăn học tốt hơn.. Thế nhưng, 
tập tục của những người M`Nông lại rất khắt khe trong 
việc đưa những đứa trẻ ra khỏi cộng đồng của họ, bởi 
vậy đoàn phải ra về sau khi để lại tất cả thông tin cần 
thiết cho gia đình.

Kể từ ngày cơ thể mỗi lúc mỗi yếu đi rồi dẫn tới liệt 
toàn thân từ 6 năm nay, anh Phạm Văn Anh sinh năm 
1968 (66 thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung) chỉ còn biết tới 
thế giới xung quanh qua ô cửa nhỏ. Nhờ chiếc xe lăn nhận 
được từ dự án này, gia đình đã có thể đưa anh ra ngoài 

hít thở không khí và di 
chuyển tới những nơi anh 
muốn một cách dễ dàng 
hơn. Không thể làm thay 
đổi số phận của anh, nhưng 
mọi người cũng quên hết 
mệt mỏi của chuyến đi dài 
khi nhìn thấy nụ cười hạnh 
phúc trên gương mặt đầy 
khắc khổ của người đàn 
ông này. Thật ấm lòng khi 
nhìn cả gia đình bé Phạm 
Văn Cư mừng vui khôn 
xiết khi được nhận chiếc 
xe lăn thiết kế riêng cho 
trẻ bại não. Bé Cư, con trai 
của anh chị bị bại não đã 12 
năm nay, ba mẹ luôn phải 
thay phiên nhau bồng con 
trong lòng do mỗi khi đặt 
xuống cháu lại co quắp rất 
tội nghiệp. Chiếc xe lăn đã 
phần nào “giải phóng” cho 
anh chị, và bé cũng cảm 
thấy rất thích thú khi được 

đặt vào xe. Dường như cũng cảm thấy được niềm vui của 
mọi người xung quanh, bé ráng phát âm từng chữ “cảm 
ơn” trước sự tán thưởng của tất cả mọi người.

Chập choạng tối ngày công tác thứ ba, đoàn phải bỏ 
xe dưới chân núi để leo qua con đường dốc trơn trợt với 

    Xe cứu trợ của Nhà May Mắn
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những ổ voi như giăng bẫy để tới bản thôn Nam Giao, 
xã Nâm N’Đir . Đây là một bản làng của người Thái mới 
di cư tới từ hơn chục năm nay, nên cuộc sống của cư 
dân còn khá hoang sơ với vài chục mái nhà quây quần, 
tách biệt hẳn với bên ngoài. Hỏi thăm một hồi, mọi người 
được đưa tới một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở giữa bản. Có 
người lạ tìm tới, chỉ trong vòng 5 phút sau, căn nhà vẻn 
vẹn 12 mét vuông đã chật cứng bởi khoảng 30 người dân 
trong bản tò mò tìm tới. Đây là nhà của Bàn Văn Chung, 
một bệnh nhân bại não bẩm sinh. Chung hiện sống cùng 
với mẹ già đã 70 tuổi, gia đình được xếp loại không thể 
nghèo hơn nên từ hơn hai chục năm nay, thế giới của anh 
chỉ gói gọn trong 4 bức tường do không thể di chuyển, 
mặc dù Chung vẫn biết nhận thức thế giới chung quanh. 
Có thể nói rằng, chiếc xe lăn đã đem tới cho anh cả một 
thế giới khác, thế giới mà từ khi chào đời anh đã không 
có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn.

Thế nhưng điều kỳ diệu nhất của cuộc hành trình lại 
xảy đến vào ngày cuối cùng, trước khi đoàn lên xe về lại 
thành phố. Từ ngày hôm trước, một cụ già trong danh sách 
nhận xe lăn do hồi phục tốt nên đã nhường tiêu chuẩn của 
mình cho một người 
có nhu cầu cấp thiết 
hơn, vì vậy đoàn công 
tác đã cố gắng tìm qua 
các nguồn để tìm kiếm 
một trường hợp thay 
thế phù hợp. Nhờ cơ 
duyên đó, mà chuyến 
xe của Maison Chance 
đã tìm tới được ấp 
Tân Lập, xã Nam 
Nung, một bản làng 
Thái khác nằm sâu 
trong núi rừng Nam 
Nung. Trong căn nhà 
gỗ tuềnh toàng, người 
thanh niên trẻ nằm chơ 
vơ trên manh chiếu cũ 
kỹ với tứ chi, khoang miệng và lưỡi bị cứng ngắc không 
thể kiểm soát, người thanh niên đó tên là Lương Văn Sự, 
sinh năm 1990. Sự mới lấy vợ năm ngoái, vợ Sự mới hạ 
sinh một bé trai kháu khỉnh được hơn tháng tuổi, nhưng 
Sự lại không được hưởng hạnh phúc của một người cha 
bình thường khi một cơn bạo bệnh tấn công anh cách nay 
ba tháng. Mọi người trong gia đình cho biết, ban đầu Sự 
bị sốt, rồi sau đó tê mỏi và liệt toàn thân, hai tháng gần 
đây thì Sự không thể nói được nữa và cũng không hề 
chợp mắt được chút nào. Gia đình đã đưa Sự tới bệnh 
viện một lần, nhưng bác sỹ không tìm ra được bệnh, ở 
bệnh viện được hai bữa thì hết tiền nên buộc lòng mọi 
người phải cho Sự về nhà. Từ đó, việc chạy chữa của Sự 
chỉ trông chờ vào phép lạ của thầy cúng, thế nhưng gia 
đình đã vay nợ khắp nơi để đáp ứng nhu cầu của thầy 
cúng mà bệnh tình của Sự vẫn ngày một nặng thêm. Thời 
gian này, gia đình đang không biết tìm đâu số tiền đủ để 
mua 1 con dê, 4 con heo, 12 con gà và nhiều lễ vật khác 

để thầy cúng bắt con ma ra khỏi cơ thể Sự… Nhìn thấy 
tình cảnh Sự, ngay lập tức cô Tim Aline quyết định sẽ tài 
trợ toàn bộ chi phí để đưa Sự theo xe về Sài Gòn điều 
trị. Thật bất ngờ, sau hai tháng không thể nói chuyện, Sự 
đã nói được hai lần “Đi rồi…” khi Tim hỏi: “Con đã tới 
Sài Gòn bao giờ chưa?”. Suốt chuyến hành trình kéo dài 
12 tiếng đồng hồ về tới Sài Gòn, Sự đã ngủ mê mệt sau 
hai tháng ròng không hề chợp mắt, người mẹ đi theo con 
cũng khóc suốt hành trình vì không thể ngờ một cơ hội 
may mắn như thế đã đến với con mình. Cuộc sống vẫn 
còn đó những điều kỳ diệu, lại thêm những lý do để đừng 
bao giờ mất đi hy vọng.

Về đến thành phố sau một ngày đường vất vả, Sự được 
sắp xếp để nhập viện điều trị với sự tài trợ của Nhà May 
Mắn. Trải qua nhiều đợt kiểm tra và nhiều lần tái khám, 
sau bốn tháng, các bác sỹ đầu ngành khoa thần kinh tại 
Việt Nam đã đưa ra kết luận rằng: “Sự bị mắc chứng viêm 
não, não trạng của em đã bị tổn thương quá nhiều, nay dẫn 
đến hiện tượng não bị teo...” Và cũng chính vì thế mà cơ 
thể em không phục hồi như mong muốn được, ... và Sự sẽ 
ngày càng mất dần các chức năng  sinh lý. Thật đáng buồn 

khi bao công sức chạy 
chữa cho Sự từ những 
tháng qua đã không đem 
lại kết quả như mong 
đợi. Và càng đáng buồn 
hơn khi các bác sỹ đã cố 
gắng hết sức nhưng vẫn 
không thể làm gì nhiều 
hơn để cứu chữa em, 
ngoài những toa thuốc 
giúp giảm thiểu chứng 
co giật, và các cơn đau 
quằn quại.

Chiếc xe cũ kỹ của 
Nhà May Mắn lại một 
lần nữa thẳng tiến con 
đường dẫn vào rừng 

Nam Nung để mang Sự trở về với gia đình, với người 
vợ trẻ và đứa con thơ, với không khí trong lành của núi 
rừng Đắk-Nông. Bên cạnh việc cung cấp thuốc men cho 
Sự, Nhà May Mắn còn cử nhân viên hướng dẫn thêm cho 
người thân của Sự các phương pháp chăm sóc cho bệnh 
nhân, các phương pháp vật lý trị liệu để làm giảm sự gồng 
cứng và giúp em thư giãn, cùng một số các kiến thức căn 
bản về bệnh lý để có thể ứng phó kịp thời nếu chẳng may 
có bất trắc...

Sự là một trong những đại diện của vô số hoàn cảnh 
thương tâm khác trong vùng rừng núi xa xôi, thiếu thốn 
nhiều phương tiện chăm sóc y tế và thiệt thòi nhiều về 
kiến thức, hiểu biết vì khoảng cách địa lý. Và đây cũng 
chính là một trong những “thành viên tương lai” của trung 
tâm Nhà May Mắn ở nông thôn.

Hương Vũ - Tình nguyên viên                                                                       

   Xe công nông chở Sự ra ngoài đường lớn về  thành phố chữa bệnh
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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 trẻ em đường phố. 

 ÎNhà 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: vẽ, tin học, may thêu và thủ công 
mỹ nghệ.

 ÎTrung 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 khó khăn về mặt kinh tế hoặc 
quá tuổi để vào trường công lập. 

 ÎLàng 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 đông ngoại khóa bổ ích do Nhà May Mắn tổ chức.
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Dự án “Môi trường xanh – Green habitation” 
và Chương trình Sinh hoạt Hè 2012

vật dụng sinh hoạt tái chế từ rác thải sạch như chai nước 
suối, vỏ thùng carton, bao bì làm từ giấy đã qua sử dụng… 

Sinh hoạt Hè được xem là phương thức giúp các em 
có hoàn cảnh khó khăn vui chơi giải trí lành mạnh trong 
những ngày hè, và tạo điều kiện phát triển tài năng văn 
thể mỹ tiềm ẩn. Khuyến khích các em tham gia các hoạt 
động Hè còn đồng nghĩa với việc giảm thiểu, tách ly 
các em với những trò chơi không bổ ích, ảnh hưởng đến 
sức khỏe và tránh tiếp cận những thói xấu bên ngoài. 
Chương trình bao gồm 13 môn học trong các lĩnh vực 
ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật, mỹ thuật và kỹ năng 
sống ... đã nhận được sự tham gia của 130 em học sinh 
cộng đồng, các em nhỏ thành viên Nhà May Mắn và con 
em của các gia đình “cư dân” của Làng. Và phần thưởng 
dành cho các em chuyên cần sinh hoạt là một ngày tham 
quan vui chơi tại Khu du lịch Đại Nam. Sân chơi “Sinh 
hoạt Hè” đã rèn luyện cho các em những kỹ năng sống 
và sống trong tinh thần “THÂN THIỆN - TẬP THỂ - 
ĐOÀN KẾT - CHIA SẺ”. 

Ngày cuối tháng bảy, sân Làng May Mắn lại ngập tràn 
tiếng nói cười rộn rã, nhộn nhịp những bước chân trong 
màu áo xanh truyền thống của Nhà May Mắn, các em 
đang chuẩn bị  cho buổi Lễ Tổng Kết hai chương trình 
“Môi Trường Xanh” và “Sinh hoạt Hè”, khép lại những 
hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất và năng khiếu, các 
em bước vào một năm học mới với hành trang là những 
trải nghiệm bổ ích thú vị: “Nhận thức tốt - Học tập tốt - 
Làm việc tốt - Bảo vệ môi trường tốt”.

Tường Dung

Sài Gòn, tháng 8 năm 2012  

Mùa hè 2012, Văn phòng Dự án Maison Chance đã phối hợp và tài trợ cho Tổ chức 
“Phong trào toàn cầu chống biến đổi khí hậu”, viết tắt là 350.org (350ppm là mức an 
toàn tối đa của nồng độ khí carbon dioxide trong bầu khí quyển), thực hiện Dự án “Môi 
trường xanh” lồng ghép với Chương trình Sinh hoạt Hè, kéo dài liên tục từ ngày 15/06 
đến ngày 31/07, dành cho hơn 300 người tham gia bao gồm học sinh, trẻ em, thanh thiếu 

niên, nhân viên, và thành viên khuyết tật Nhà May Mắn.

Dự án Môi trường xanh - Green Habitation - là 
dự án giáo dục hình thành nhận thức và tập dần 

những thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường. Dự 
án bao gồm các hoạt động vui tươi sôi nổi và thiết thực: 
gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường thông qua các trò 
chơi tập thể, clip hình ảnh, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề, 
phong trào tiết kiệm điện nước, vẽ tranh về môi trường, và 
ngày hội “Green day”… Từ đó góp phần tạo nên ý thức về 
giá trị bản thân và tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong 
việc góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội tốt đẹp hơn.

Trong buổi lễ khai mạc Dự án, ngày 15/06/2012, các 
thành viên Ban quản lý, nhân viên, học sinh, và các thành 
viên khuyết tật Nhà May Mắn đều cùng dán một chiếc 
lá xanh lên một cây khô trơ trụi, thể hiện quyết tâm của 
mọi người sẽ tham gia tích cực chương trình “Môi Trường 
Xanh”. Tiếp theo đó, vào ngày 25/06, trong buổi hội thảo 
chuyên đề “Môi trường trong tôi”, chị Hoàng Thị Minh 
Hồng, người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, đã 
chia sẻ thật nhiều hình ảnh của những tảng băng đang tan 
chảy; và bài nói chuyện đã ít nhiều làm thay đổi nhận thức 
về môi trường của người nghe. Đến ngày 23/07, tập thể 
Nhà May Mắn lại cùng hào hứng tham dự ngày hội “Môi 
trường và hành động của chúng ta”. 

Ngoài ra, thứ hai hàng tuần được gọi là “Green day” 
với các hoạt động trồng cây xanh trong không gian sống 
và làm việc, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với 
sức khỏe và môi trường, khuyến khích tắt điện trong giờ 
ra chơi và nghỉ trưa, điều chỉnh máy lạnh với nhiệt độ an 
toàn cho môi trường (260C), hướng dẫn thiết kế những
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Sài Gòn, tháng 9 năm 2012  

Vườn trẻ Làng May Mắn

Từ ý tưởng cho đến thực tiễn thực sự không còn là 
khoảng cách xa nữa đối với cô Tim và những con 

người dám nghĩ dám làm ở Nhà May Mắn. Trở lại thăm 
nơi đây chỉ sau vài tháng, tôi ngỡ ngàng nhận ra những căn 
phòng trống ở tầng trệt của dãy nhà khu B Làng May Mắn 
nay đang đầy ắp những tiếng nói đùa, ca hát thật sinh động 
của những đứa trẻ từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi. Hiện tại, Mai-
son 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 6 tuổi) tại Việt Nam. Cách 
đây ít tháng, 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. Ngoài ra, 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.

Dự án trường mầm non giờ không còn chỉ là ở trên văn 
bản. Nhưng chỉ khi bắt gặp hình ảnh của hai đứa nhỏ xúng 
xính với chiếc ba-lô đeo trên vai đi kế bên chiếc xe lăn của 
người mẹ khuyết tật đến lớp, thì tôi mới hiểu hết ý nghĩa 
to lớn của hai lớp học khiêm tốn ở Làng May Mắn này.

Hai phòng học với tổng diện tích khoảng 130m², được 
ốp gạch trải sàn thoáng mát, sạch sẽ, cộng thêm những 

trang thiết bị phục vụ học tập và bán trú phù hợp, cho 
phép tiếp nhận khoảng 50 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Đội 
ngũ nhân viên khối Mầm Non bao gồm 6 người: 1 phụ 
trách, 2 giáo viên, 2 bảo mẫu và 1 cấp dưỡng, trực thuộc 
sự quản lý của bộ phận giáo dục Nhà May Mắn.

Các cô làm việc vì sự phát triển toàn diện (thể chất và 
tinh thần) của trẻ. Tổ chức lớp học được xây dựng theo 
mô hình lớp ghép (tức nhiều nhóm tuổi trong cùng một 

lớp), mô phỏng đời sống gia đình 
nơi học đường, một môi trường 
tạo điều kiện cho trẻ phát huy 
tính tương trợ giữa cộng đồng. 
Các hoạt động học mà chơi, chơi 
mà học phù hợp theo lứa tuổi sẽ 
cung cấp cho trẻ không chỉ kiến 
thức về nhiều lĩnh vực tiếng Việt, 
toán học, thiên nhiên, âm nhạc, 
hội họa, ... mà còn rèn luyện cho 
trẻ những thói quen đạo đức, kỹ 
năng sống và tính tự lập.

Các cháu đến lớp sáu ngày một 
tuần và mỗi ngày mười tiếng (từ 
7 giờ đến 17 giờ). Ngoài giờ học, 
giờ chơi và ngủ trưa, các cháu 

được phục 
vụ ba bữa 
ăn mỗi 
ngày. Thực 
đơn hàng 
ngày của 
cháu luôn 
được đảm 
bảo đủ 
lượng và 
cân bằng 
về dưỡng 
chất nhờ 
vào sự trợ 
giúp của 

chương trình phần mềm thiết lập thực đơn. Thực phẩm 
được cung cấp từ một nhà phân phối đáng tin cậy với đầy 
đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chúc mừng Nhà May Mắn đã bước đầu hoàn thành dự 
án Mầm non. Chúc mừng các bậc phụ huynh khuyết tật, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu nhỏ nay có 
thêm trường đẹp lớp khang trang, thêm yên tâm trong 
việc giáo dục con nhỏ. Chúc tất cả cô trò Mầm non một 
năm học mới nhiều thành quả tốt đẹp!                                                                                                                                           

Viết Nhân
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Quán Ăn Làng May Mắn    
Những bước đầu của một 

cuộc hội nhập
Làng May Mắn của Tổ chức Maison Chance tại Việt 
Nam - Nhà May Mắn từ ngày thành lập cho đến nay 
vẫn là nơi dừng chân của biết bao lượt khách quan 
tâm đến những hoạt động hỗ trợ cho anh em khuyết 
tật nặng, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 
mồ côi cơ nhỡ, ... Các em đã được tổ chức đón về, nuôi 
dạy, và giờ đang tiếp tục khẳng định từng bước trưởng 
thành mới cùng với sự hình thành và phát triển của 
Quán ăn May Mắn.

Sau phòng vẽ, phòng may, phòng vi tính, phòng mỹ 
nghệ và phòng làm bánh, Quán ăn là một mô hình đào 

tạo mới ở Nhà May Mắn - nghiệp 
vụ nhà hàng. Chính tại nơi đây, các 
em yêu thích kinh doanh dịch vụ ăn 
uống sẽ được tiếp xúc, học hỏi và 
trau dồi những kỹ năng của một đầu 
bếp, một nhân viên phục vụ chuyên 
nghiệp hay một nhân viên pha chế 
thành thạo thông qua sự hướng dẫn 
của những chuyên gia 
và sự mài giũa trong 
môi trường thực tế tại 
Quán. 

Bình Tân, một quận 
“ngoại ô” của Sài 
Gòn, vùng đất mới 
của đại đa số người 
dân từ quê lên thành 
phố lập nghiệp, vẫn 
chưa có nhiều nhà hàng vừa đảm bảo chất lượng vệ sinh 
vừa có được không gian và cung cách phục vụ phù hợp 
cho những bữa tiệc gia đình, hội họp đoàn thể, nhóm bạn, 
mà đa số là những quán ăn vỉa hè nhỏ hẹp hay những quán 
nhậu ồn ào náo nhiệt. Nhận thức về sự thiếu vắng của 
môi trường thiết yếu cho tất cả mọi giới vào những ngày 
cuối tuần hay một dịp ăn mừng nào đó, từ lâu Cô Tim vẫn 
hằng mong ước xây dựng một nhà hàng vừa là nơi phục 
vụ những bữa ăn ngon, giá cả bình dân, trong một không 
gian thoáng đãng, lịch sự dành cho thành viên, nhân viên 
Nhà May Mắn và cư dân địa phương, vừa là nơi làm việc 
của những em có hoàn cảnh đặc biệt ham muốn tiếp cận 
với chuyên ngành ẩm thực – nhà hàng. 

   Các bước khai triển từ một kế hoạch cụ thể được xúc 
tiến từ những ngày đầu tháng 7 năm 2012. Người phụ 
trách Quán ăn hiện nay, đã từng là quản lý quán bar - nhà 
hàng ở quận 1 với hơn 10 năm kinh nghiệm, được mời 

Sài Gòn, tháng 10 năm 2012  
về để tổ chức và đào tạo nhóm nhân sự đầu tiên của Quán, 
bao gồm các em thành viên của Nhà May Mắn. Trong số 
8 nhân viên làm việc tại Quán hiện nay, có hai đầu bếp đã 
từng theo học tại trường đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp 
Koto (do Úc tài trợ), một đầu bếp đã tham gia nhiều khóa 
huấn luyện và gặt hái được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, 
hai phụ bếp mới chập chững bước vào nghề, hai nhân viên 
pha chế kiêm phục vụ, và một kế toán - thu ngân kiêm 
luôn công tác phục vụ. Để có được một đội ngũ nhân viên 
biết nghiệp vụ và làm việc hiệu quả, đòi hỏi người quản lý 
phải tuân theo một quy trình hướng nghiệp, dạy nghề vừa 
bài bản, vừa uyển chuyển, hầu vận dụng hết tài năng vốn 
có của các em, phát triển con người nhân bản và rèn luyện 
chuyên môn phù hợp cho từng em. Đào tạo đồng nghĩa với 
việc giúp các em từng bước học cách sống có trách nhiệm 
với bản thân và công việc để trở thành người có ích cho 
xã hội.

Sau hơn hai tháng chuẩn bị, Quán ăn May Mắn đã chính 
thức mở cửa phục vụ vào ngày 26 tháng 9 vừa qua với 

buổi lễ khai 
trương dưới 
sự chứng 
kiến của 
trên 120 
khách mời; 
tiệc buffet 
có nhiều 
món ăn 
Âu Việt và 
bánh tây. 
Trong hai 

tháng 9 và 10, Quán đã đón tiếp 6 đoàn khách 
du lịch quốc tịch Pháp đến thăm và ăn trưa 
tại Quán. Cám ơn sự cộng tác của công ty du 
lịch Xuân Việt, cám ơn những lời khen tặng 
và khích lệ chân tình của khách lữ hành. “Hẹn 
gặp lại quý khách lần sau với nhiều món ăn 
mới đậm đà, sắc xảo và tinh tế hơn.”

Ngoài giờ mở cửa liên tục từ 6 giờ đến 21 giờ với điểm 
tâm sáng, cà-fé, giải khát, thức ăn nhẹ và ăn tối, Quán 
còn nhận tổ chức tiệc liên hoan, sinh nhật và sự kiện, tiếp 
đón các đoàn, nhóm khách đến thăm quan Nhà May Mắn. 
Trong thời gian tới, Quán cũng sẽ mở rộng thêm dịch vụ 
cơm trưa văn phòng đồng thời cũng đưa thêm một số món 
ăn mới vào thực đơn để thử nghiệm. 

    « Vạn sự khởi đầu nan » với người quản lý và các thành 
viên được huấn luyện tại Quán ăn May Mắn nhưng với sự 
chung tay đồng lòng giúp đỡ của mọi người chắc chắn đây 
sẽ là nơi đào tạo tốt để giúp các em mồ côi và trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước vững vàng trong 
con đường sự nghiệp mới.

Hữu Tài
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Saûn Phaåm töø Nhaø May Maén
Saûn Phaåm Phoøng May

Tieäm Baùnh May Maén

©McFreddy Photos
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Quaùn AÊn May Maén

Taùc Phaåm Phoøng Tranh

©McFreddy Photos
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Sài Gòn, tháng 11 năm 2012

Gửi đến anh Luciano với tấm lòng kính trọng
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012, tôi nhận được cú điện 
thoại của Tina, một cô bạn người Bâle, Thụy Sỹ, mẹ của 
một thanh niên 25 tuổi mắc phải chứng bại não (Moritz, một 
thanh niên khôi ngô tuấn tú). Tina báo cho tôi biết rằng anh 
bạn Luciano Pelegrini của chúng tôi đang trong cơn nguy 
kịch, thập tử nhất sinh. Và chỉ vài giờ sau đó, tôi được hay 
tin Luciano đã qua đời!

Luciano thân mến, sự ra đi của anh thực sự là một cú sốc và 
để lại cho Tim niềm thương tiếc và nỗi buồn. Tim đã không 

bao giờ nghĩ rằng anh có thể rời xa chúng tôi! Anh đã là một 
trong số những người bạn thân tốt nhất của Tim, người đã giúp 
Tim đặt ra những câu hỏi ý nghĩa cho chính mình, anh đã luôn 

ủng hộ Tim, lắng nghe Tim, khích lệ Tim, anh trao cho Tim niềm tin và giúp đỡ Tim tiến về phía trước. Anh là 
hình ảnh tiêu biểu của một tấm lòng nhân ái, một con người có tầm nhìn rộng, một cái nhìn sắc bén. Anh lúc 
nào cũng đam mê với cuộc sống, không một chút nghi ngại, và luôn làm đến cùng của những gì anh đã nói. Anh 
là một trong những người Tim luôn trân trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.

Trong suốt những năm tháng vừa qua, anh đã phải chạy vạy vất vả tìm tài trợ để chuyển xe lăn về cho anh em 
khuyết tật Nhà May Mắn ở Việt Nam; anh đã tìm ra một trong những nguồn tài chính quan trọng để xây dựng 
Trung tâm Chắp Cánh. Hàng năm, anh vẫn đặt mua những sản phẩm của anh em khuyết tật cho hội chợ của 
Tổ chức Basaid/Novartis. Và trong việc mua sắm trang thiết bị cho Làng May Mắn, anh cũng đã cho tôi những 
lời khuyên hữu ích...

Việc không còn gặp được anh trong cuộc sống này nữa làm Tim thật đau xót và không ngăn được nước mắt. 
Nhưng nỗi đau này không làm Tim gục ngã. Ngược lại, sự buồn thương mất mát lại trở thành nổi giận tích cực 
mạnh mẽ chống lại những bất công trong cuộc sống, sự ù lì, thụ động và ích kỷ.

Cám ơn anh, Luciano thương mến, vì tấm chân tình và niềm tin mà anh đã trao cho Tim trong những ngày tháng 
qua. Chúng ta đã cùng nhau nói về những chuyện lớn lao, về những đóng góp cho sự phát triển của xã hội, ... 
chúng ta đã cùng nhau làm được những việc tốt đẹp!
Ngoài ra, anh còn là tri kỷ, và là người luôn quan tâm đến “tình hình” trái tim Tim thế nào.. 

Cám ơn anh bạn thương mến vì tất cả những gì anh đã dạy cho Tim, cám ơn vì những gì anh đã cho đi trong lúc 
sinh thời. Anh sẽ mãi ở lại trong trái tim Tim như nguồn động lực thúc đẩy Tim vượt lên chính mình.

Cầu mong anh được yên nghỉ trong bình an và thanh thản.

Hẹn gặp lại nhé Anh Bạn của tôi, ở một nơi nào đó ... “Tim” Aline Rebeaud
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Gia đình Nhà May Mắn vô cùng thương tiếc tiễn đưa người chú, người anh, người em và người bạn thân 
thương Văn Văn Bảy, một thành viên của Nhà May Mắn về nơi vĩnh hằng! Với tâm tình của một người 
cháu (dù không cùng huyết thống) đã cùng chung sống với chú từ hơn mười năm qua, tôi rất buồn khi 
phải viết những dòng chữ tiễn biệt này. 

Chú Văn Văn Bảy sinh năm 1969 tại một làng quê nghèo thuộc huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Là một người 
con út trong một gia đình bảy anh chị em. Do cha mẹ qua đời từ rất sớm, chú Bảy phải sống dựa vào các 

anh, chị... đến khi các anh các chị của chú lập gia đình thì cũng là lúc chú phải tự bươn chải mưu sinh. Một 
lần trên đường đi làm về, chú Bảy chẳng may gặp phải tai nạn giao thông thương tâm. Chú bị chấn thương cột 
sống cổ dẫn đến khuyết tật vận động cả tay và chân.

Không còn chỗ nào khác để đi sau nhiều tháng điều trị ở Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, chú Bảy được 
giới thiệu đến Nhà May Mắn. Bắt đầu với việc tập trung tập vật lý trị liệu, sau khi sức khỏe được cải thiện, chú 
bắt đầu học văn hoá và tập vẽ bằng hai tay ... Dù khó khăn, chú không bao giờ nản chí, càng gian khó thì chú 
càng kiên trì... Nhờ vào lao động cần cù cộng với giúp đỡ nhiệt tình của các thầy dạy vẽ, những tác phẩm do 
chính đôi bàn tay yếu ớt của chú tạo nên cũng đã ra đời. Sau gần mười ba năm cùng sống dưới một mái nhà, 
dù đôi khi có những bất hòa nhưng cũng sớm phôi phai vì nói cho cùng chúng tôi vẫn là anh em, là chú cháu, 
là những người ngày ngày cùng nhau chia san nhiều thứ, ngọt bùi vất vả! Với tôi, chú là người luôn biết quan 
tâm và thương yêu người khác. Bài học mà chú để lại cho tôi là tính tự lập, tính chăm chỉ và sự hòa đồng cùng 
tất cả mọi người.

“Chú Bảy thương mến, sự ra đi của chú, với cháu nói riêng và đại gia đình Nhà May Mắn nói chung, là một 
sự mất mát quá lớn, mất đi bóng dáng, giọng nói và nụ cười của chú Bảy...” Chúng tôi tiễn đưa chú về nơi an 
nghỉ cuối cùng trong sự nuối tiếc ngậm ngùi và những kỷ niệm giờ chỉ còn trong ký ức.

“Nguyện cầu chúc chú bình yên ở một thế giới nào đó, và nguyện mong chú dõi theo, phù hộ cho các anh em, 
cô chú, cùng tất cả thành viên Nhà May Mắn được nhiều sức khoẻ và bình an!”

Đinh Công Duy

Viết cho chú Văn Văn Bảy
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Hưởng ứng ngày QTKT trên toàn cầu, ngày 
03/12/2012 Maison Chance – Nhà May Mắn đã 

tổ chức một ngày hội vui 
chơi đầy bổ ích cho tập 
thể anh chị em khuyết tật 
tại khuôn viên Làng May 
Mắn. Bên cạnh đó phải kể 
đến sự góp mặt của các em 
trẻ mồ côi và những người 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn đang được Maison 
Chance – Nhà May Mắn 
giúp đỡ. Rất nhiều trò chơi 
thi đua tập thể ngày hôm 
đó nhận được sự tham gia 
nhiệt tình của tất cả các 
thành viên khuyết tật!

    Trò chơi đầu tiên, trò 
“truyền tin” đã mang lại 
cho các đội chơi những giây phút tập trung căng thẳng 
(trong lúc đưa tin từ người này sang người khác) và niềm 
vui sướng khi thông điệp đã được truyền đúng nhất và 
sớm nhất. Trò chơi “thử tài đoán vật” đòi hỏi những người 
tham gia phải vận dụng 
cảm nhận từ đôi tay, óc 
phán đoán và khả năng 
miêu tả sự vật. Hào hứng 
nhất là trò chơi “chuyền 
dây thun”. Cả người chơi 
và những cổ động viên 
của hai 
đội không 
hề rời 
mắt khỏi 
những sợi 
thun nhỏ 
xíu được liên tục chuyền từ ống 
hút ngậm trên miệng của người 
này sang người khác một cách 
khéo léo và nhanh nhẹn. Vui 
nhất phải kể đến trò “đua ăn 
bánh đa”: người đầu tiên phải dùng đầu đập bể bánh đa, 
sau đó dùng miệng lấy một miếng bánh đa và ăn hết trước 
khi quay về vạch xuất phát, rồi lần lượt từng thành viên 

trong đội đều lăn xe đi ăn bánh đa bằng miệng. Không khí 
trong sân Làng May Mắn càng trở nên cuồng nhiệt hơn 

nữa khi các đội 
chơi tiến đến 
vạch xuất phát 
để chuẩn bị “đua 
xe lăn”- trò chơi 
khuyến khích 
các anh chị em 
thường xuyên 
rèn luyện cơ 
bắp, bảo vệ sức 
khỏe. Chuẩn bị 
xuất phát, cố 
gắng lăn thật 
mạnh thật nhanh 
và không quên 
đội mũ bảo 
hiểm, các anh 
chị em nhé!

    Bên cạnh những giây phút tập trung tinh thần cao độ và 
đua tranh quyết liệt là những nụ cười thật sảng khoái và 
sự nối kết thân tình giữa anh em. Sau khi công bố kết quả 
thi đua, ban tổ chức lần lượt phát quà cho các thành viên 
tham gia. Nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất vẫn là những 
giờ phút vui chơi lành mạnh với những tràng cười không 
ngớt. Trước khi chia tay, mọi người cùng quây quần bên 
nhau trong buổi tiệc tối vui vẻ và đầm ấm. 

    Thay mặt cho tập thể anh em khuyết tật, tôi xin được 
thông qua bài viết này gửi lời cám ơn chân thành đến Mẹ 
Tim và Ban Quản Lý đã luôn quan tâm anh em khuyết 
tật. Cám ơn nhân viên Xã Hội đã dày công chuẩn bị và tổ 
chức. Cám ơn các em Quán ăn May Mắn đã chuẩn bị bữa 
ăn tối. Cám ơn các nhân viên y tế và các chú bảo vệ đã 
túc trực vì an toàn của ngày hội quốc tế người khuyết tật. 
Cám ơn những giây phút đã làm chúng tôi phần nào quên 
đi những đau đớn mà chúng tôi đang phải gánh chịu... Sự 
cảm thông, quan tâm, chia sẻ, thương yêu, đùm bọc từ 
phía cộng đồng qua nhiều hành động thiết thực đang và sẽ 
giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, 
sống vui, khỏe và có ích hơn cho xã hội này...

Đinh Công Duy

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT - NGÀY 03/12

Sài Gòn, tháng 12 năm 2012

Hằng năm, trên thế giới và Việt Nam đều có những ngày đặc biệt cho những đối tượng khác nhau như ngày Quốc 
tế Phụ Nữ (08/03), ngày Quốc tế Lao Động (01/05) hay ngày Quốc tế Thiếu Nhi (01/06)... Và ngày 3/12 đã được Đại 
Hội đồng Liên hợp quốc chọn làm ngày Quốc tế Người Khuyết Tật (QTKT) kể từ năm 1980, năm Quốc tế vì Người 
Khuyết Tật được tổ chức lần đầu tiên.
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Sài Gòn, tháng 12 năm 2012

Giáng Sinh ở Nhà May Mắn là một lễ hội đặc biệt mà 
không một nơi nào ở Châu Âu có được. Bên ngoài, 

ở khắp các góc đường, góc phố đều có thật nhiều trang trí 
Giáng Sinh, có hang đá, những bức tượng, có mục đồng và 
đàn gia xúc tái hiện cảnh Chúa giáng trần. Trong ngõ hẻm, 
trước cửa nhà,... 
đâu đâu cũng 
óng ánh dây kim 
tuyến và lấp lánh 
ánh đèn màu, làm 
cho những con 
đường vốn mang 
đậm chất Việt 
Nam giờ trở nên 
không gian tỏa 
sáng rực rỡ.

 Khác với Noel ở Pháp, 
nơi mà hầu hết những 
buổi tiệc mừng lễ, họp 
mặt gia đình đều diễn 
ra trong một không 
gian ấm cúng thân 
mật bên cạnh chiếc lò 
sưởi và bữa ăn truyền 
thống, buổi lễ Giáng 
Sinh ở Nhà May Mắn 
được tổ chức ngay 

giữa khung cảnh thoáng mát của sân Làng. Buổi tối Giáng 
Sinh, tất cả các thành viên đều tập hợp về để cùng chia san 
niềm vui của ngày lễ “mang yêu thương và hy vọng cho 
tất cả mọi người” - theo lời phát biểu về ý nghĩa của ngày 
Giáng Sinh của Cô Tim. Và Giáng Sinh tại Nhà May Mắn 
có thể được xem như một đại lễ!

   Đêm hội rộn ràng trong tiếng nhạc sôi động của dàn nhạc 
công ngồi xe lăn, tiếng nói cười của trên dưới 250 người 
là thành viên, nhân viên, tình nguyện viên Nhà May Mắn, 
tiếng nô đùa của bày trẻ con chạy nhảy liến thoắng và tiếng 
hô vang rồi cụng ly liên hồi ... “1,2,3 ... dô! Chúc mừng 
Giáng Sinh”. Và đương nhiên là không thể thiếu những 
món quà giáng sinh, sự xuất hiện của ông già Noel trong 

trang phục truyền thống mặc dù không phù hợp với cái 
nóng và ẩm của Việt Nam... trong thanh âm rộn rã của giai 
điệu Jingles Bells quen thuộc, đoàn xe nai độc đáo mang 
tên “0273” do “con nai” Vinh - tài xế của Nhà May Mắn 
dẫn đầu, cùng với bầy trẻ tháp tùng Ông Già Noel tốt bụng 

(Thành – hoàn cảnh 
khó khăn đầu tiên 
mà Cô Tim đã giúp 
đỡ ở Việt Nam) đến 
phát quà cho những 
em bé ngoan và tất 
cả thành viên, nhân 
viên, tình nguyện 
viên Nhà May Mắn. 

   Việc phát quà vẫn 
chưa kết thúc thì một 
giai điệu sôi động 
nổi lên, thế là cả một 

tập thể từ những em bé nhỏ 3-4 tuổi đến các thành viên lớn 
tuổi đều hòa mình vào điệu vũ Hàn Quốc đang thịnh hành 
nhất hiện nay “Gangnam Style”. Và trên những nét mặt 
chung quanh tôi đều rạng ngời niềm hạnh phúc. 
  
   Quả là một kỷ niệm đáng nhớ với đại gia đình yêu 
thương và đoàn kết.

Noël ở Nhà May Mắn

Grégory - tình nguyện viên

Tại Nhà May Mắn, Giáng sinh được tổ chức trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp của đại gia đình đoàn kết và 
những đứa trẻ hạnh phúc! Một trải nghiệm độc đáo và rất riêng tại Việt Nam!
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Tình nguyện viên & Nhà May Mắn
Có những con người thường ít được nhắc đến nhưng sự có mặt và những đóng góp của họ đã và đang mang 
lại những giá trị thiết thực cho Nhà May Mắn. Tôi muốn nhắc đến các tình nguyện viên nước ngoài. Xa rời gia 
đình và những tiện nghi đầy đủ của Pháp và Thụy Sỹ, Mathilde và Anne-Laure đã đến Nhà May Mắn từ đầu 
tháng 9 và tháng 10 để làm việc với vai trò chuyên viên vật lý trị liệu.

Xin chào Mathilde và Anne-Laure (AL). Các bạn có 
thể cho biết làm thế nào mà các bạn biết đến Nhà 

May Mắn?

Mathilde: Tôi biết về Nhà May Mắn thông qua tổ chức 
“Phát triển không biên giới”, một tổ chức trung gian 
giữa tình nguyện viên và các tổ chức từ thiện ở các nước 
đang phát triển.
AL: Còn tôi thì thông qua sự tìm kiếm trên Internet. 

   Tại sao các bạn lại 
quyết định đến một đất 
nước xa lạ để giúp đỡ 
những người kém may 
mắn?
Mathilde: Tôi yêu công 
việc tập vật lý trị liệu của 
mình. Tôi nhận ra được 
sự hạn chế của người 
khuyết tật so với người 
lành mạnh và nhất là sự 
thiếu thốn ở các nước 
đang phát triển, và vì 
thế mà tôi quyết định trở 
thành tình nguyện viên. 
Ngoài ra cũng không thể 
phủ nhận rằng tôi luôn 
bị cuốn hút bởi những khám phá về con người và đất 
nước xa lạ. Tôi thích sự trải nghiệm, và càng thú vị hơn 
khi trong những trải nghiệm đó tôi cảm thấy mình hữu 
ích.
AL: Mong ước giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 
khăn bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với Mẹ Têrêsa thành 
Calcutta trong cuốn truyện tranh mà tôi đã đọc khi còn 
nhỏ. Và giờ tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình với 
vai trò chuyên viên tập vật lý trị liệu. Bên cạnh đó, thú 
vui tìm hiểu về những nền văn hóa khác đã lôi kéo tôi đến 
Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ với quê hương 
Thụy Sỹ của tôi.

     Nếu chỉ dùng một câu để diễn tả về không khí Nhà 
May Mắn, các bạn sẽ nói gì?

Mathilde: Mỗi ngày làm việc êm ả trôi qua trong tình 
thân, sự tương trợ và trân trọng lẫn nhau.
AL: Giống như một đại gia đình, nơi mang lại cho những 
con người bất hạnh một cơ hội mới, và gắn kết mọi người 
trong mối dây thân tình.

   Các bạn đã khám phá được những gì ở Việt Nam?

AL: Ồ, rất nhiều thứ. Thật khó để liệt kê đầy đủ ...
Mathilde: Cái nóng ẩm đặc trưng của xứ nhiệt đới gió 
mùa, những cơn mưa rào và những con đường ngập lụt 
sau mưa. Cái ồn ào náo nhiệt người và xe đặc trưng của 
đường phố Sài Gòn. 
AL: Đúng vậy, tôi chưa từng bao giờ thấy nhiều xe máy 
đến thế ngược xuôi ngang dọc trên những con đường như 
không hề tuân theo một quy luật giao thông nào cả, rồi cả 

tiếng còi xe nữa. Nh ưng 
chỉ hai tuần sau, bạn sẽ 
thấy quen ngay thôi.  

Còn văn hoá ẩm thực 
Việt Nam thì sao?

AL: Tuyệt vời! Tôi yêu 
thích hương vị của các 
món ăn Việt Nam.

Mathilde:Không chỉ rất 
ngon mà còn rất phong 
phú và đa dạng: vô số 
loại trái cây, rau củ, và 
những món đặc sản mà 
tôi chưa từng thấy ở 
Pháp.

     Các bạn từng đi tham quan những địa danh khác ở 
Việt Nam?

Mathilde: Chúng tôi đã từng đi về đồng bằng sông Cửu 
Long vào dịp cuối tuần, miền đất của nhiều con kênh con 
rạch chằng chịt, của chợ nổi và của cây trái thiên nhiên 
tươi tốt. 
AL: Chúng tôi cũng có dịp leo núi Bà Đen ở Tây Ninh, 
và khám phá rừng Nam Cát Tiên bằng xe đạp. Rất thú vị!

   Cám ơn các bạn về những chia sẻ chân tình. Cám ơn 
những gì các bạn đang làm cho Nhà May Mắn. Hy vọng 
những ngày tiếp theo sẽ mang đến cho các bạn nhiều thú 
vị hơn với những khám phá mới ở Việt Nam.

Xuân Khuyên
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Điểm tin

 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: tôn vinh công việc “đưa đò” thầm 
lặng của các thầy giáo, cô giáo, đề cao tinh thần tôn sư trong đạo, 
đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn đến quý Thầy Cô và những người 
công tác trong Bộ phận Giáo dục Nhà May Mắn, trong buổi lễ chúc 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam vào chiều ngày 20/11, Cô Tim và 
Ban Quản Lý cũng đã trao tặng những phần quà để cổ vũ, khích lệ 
tinh thần cống hiến vì sự nghiệp “trồng người” của quý Thầy Cô. 

Chương trình khám mắt và phát kính miễn phí: sau chương 
trình khám mắt cho các em học sinh có gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và thành viên Nhà May Mắn vào tháng 6, nhờ 
sự giúp đỡ của các ân nhân, Tổ chức Maison Chance đã tài trợ 
hoàn toàn miễn phí các kính đeo mắt để hạn chế các vấn đề về 
mắt như loạn thị, viễn thị, cận thị .

Phòng làm bánh May Mắn : sau quá trình đào tạo hơn 9 tháng, các 
học viên của phòng bánh đã chính thức cho ra mắt các chủng loại bánh 
ngọt, mặn đúng chất lượng và phong cách Pháp. Đang trong quá trình 
chờ đợi giấy phép của Nhà Nước, các học viên tiếp tục được thực tập 
nâng cao tay nghề. Khi chính thức có giấy phép, các sản phẩm của 
Phòng bánh May Mắn sẽ được bán ra thị trường. Phòng bánh sẽ giao 
hàng tận nơi trong các dịp tiệc buffet, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè… Hy 
vọng mọi người sẽ ủng hộ thường xuyên!

Tập huấn nhân viên Giáo dục và Đào tạo: kết hợp với 
Trung tâm Tham vấn - Thực hành Công tác xã hội của trường 
Đại học KHXH&NV, Văn phòng dự án Maison Chance đã tổ 
chức từ ngày 17/09/2012 đến 17/10/2012, hai lớp tập huấn 
“Bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học” và “Tâm lý Giáo 
dục học sinh Tiểu học” cho toàn thể Giáo viên tiểu học, Giáo 
viên đào tạo nghề, nhân viên Bộ phận giáo dục và nhân viên 
Xã hội. Khóa huấn luyện này đã được các học viên đánh giá 
cao bởi nhu cầu cần thiết và cả nội dung chương trình đã vừa 
góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ trong Giáo 
dục, nhằm đề ra các giáo trình mới và vận dụng hiệu quả các 
phương pháp khoa học trong giáo dục.

Hồ thủy trị liệu : nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quá 
trình tập thủy trị liệu cho các thành viên khuyết tật, Tổ chức 
Maison Chance đang nhập hai máy bơm nước nóng để có 
thể làm ấm nước trong hồ tập để giúp các thành viên khuyết 
tật dễ dàng tiếp cận nước và chống bị teo cơ. Hai máy bơm 
được sản xuất tại Canada và đã về tới Sàigòn ngày 20 tháng 
12 năm 2012. Công trình lắp ghép sẽ được tiến hành vào 
giữa tháng 1 năm 2013.

©McFreddy Photos

©McFreddy Photos
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Các dự án đang được triển khai
Chương trình nâng cao ý thức phòng 
cháy chữa cháy

Nhằm nâng cao nhận thức 
trách nhiệm cho nhân viên, 
thành viên về công tác an 
toàn phòng chống cháy nổ, 
Tổ chức Maison Chance-
Nhà May Mắn sẽ tổ chức 
tuyên truyền, huấn luyện 
và diễn tập phương án chữa 
cháy nội bộ tại các cơ sở: 
mái ấm Nhà May Mắn, 
Trung tâm Chắp Cánh và 

Làng May Mắn. Hy vọng qua chương trình này sẽ giúp 
cho lực lượng PCCC cơ sở nhận thấy rõ tầm quan trọng 
của mỗi cá nhân trong hoạt động PCCC tại nơi làm việc, 
góp phần duy trì tốt công tác PCCC của Tổ chức. Đồng 
thời, tuân thủ và chấp hành các quy định về PCCC, đảm 
bảo an toàn về PCCC trong quá trình tham gia hoạt động 
sản xuất, kịp thời phát hiện và đề xuất thay thế, trang bị 
các dụng cụ, phương tiện chữa cháy còn thiếu hay hư 
hỏng không sử dụng được; cải tạo hệ thống điện bị hư 
hỏng. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhau trong cơ sở 
chấp hành các quy định và cùng tham gia các hoạt động 
về PCCC.

Chương trình An toàn giao thông

Trung bình mỗi ngày 
tai nạn giao thông 
cướp đi sinh mạng 
của hơn 30 người và 
làm bị thương hàng 
chục người khác tại 
Việt Nam. Giảm tai 
nạn giao thông là 
trách nhiệm của mỗi 
người trong chúng ta. 
Chúng ta cùng nhau 
có trách nhiệm với 

chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và với toàn 
xã hội. Mà hành động mỗi người trong chúng ta có thể 
làm ngay đó là chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo 
trật tự và an toàn giao thông. Với mục đích thiết thực 
trên, Tổ chức Maison Chance – Nhà May Mắn sẽ triển 
khai chương trình « An Toàn Giao Thông » trong năm 
2013 nhằm kêu gọi nhân viên, thành viên cùng gia đình 
tích cực tham gia tìm hiểu và thực hiện tốt các quy định 
về Luật Giao Thông để tự bảo vệ chính mình và cộng 
đồng.

Chương trình phòng chống đau lưng

Ngày nay, với đặc thù 
công việc, từ những 
công nhân lao động 
nặng nhọc đến những 
nhân viên văn phòng 
đều dễ dàng trở thành 
nạn nhân của triệu 
chứng đau thắt lưng, 
do ngồi lâu, ngồi cong 
lưng, không đúng tư 
thế, đứng không đặt 

trọng lượng đều trên cả hai chân... Theo những khảo sát 
gần đây, hơn 80% người trên 30 tuổi và 1/3 số người 
trong độ tuổi từ 16 - 24 bị đau lưng.

Ở Nhà May Mắn hiện nay đang cưu mang khá đông 
các anh em khuyết tật phải hàng ngày đối diện các chứng 
đau nhức, hậu quả của chấn thương cột sống và do ngồi 
nhiều trong xe lăn, nhân viên văn phòng, và các anh chị 
em làm việc trong các bộ phận y tế, tạp vụ, bảo vệ, nhà 
bếp... cũng đang cần được trang bị thêm những kiến thức 
phòng chống đau mỏi lưng, vai, gáy: các buổi trao đổi 
tìm hiểu các chứng bệnh về lưng, những phương thế làm 
việc hiệu quả và tránh đau lưng, những buổi tập huấn  
«phương pháp vật lý trị liệu thư giãn»... phù hợp cho 
từng nhóm đối tượng, sẽ là những hoạt động hữu ích giúp 
tăng cường sức khỏe cho mọi người.

Trường Mầm Non Giai Đoạn 2

Mầm non Làng May 
Mắn  đã chính thức mở 
cửa  kể từ  17/09/2012 
trong niềm hân hoan 
của các cháu nhỏ, niềm 
vui của phụ huynh. Lớp 
nhà trẻ tiếp nhận tối đa 
25 cháu (6 tháng - 3 
tuổi), và lớp mẫu giáo 
dành cho 25 cháu từ 3 

tuổi trở lên. Mô hình lớp ghép hiện nay giúp trẻ trau dồi 
những đức tính cần thiết trong đời sống gia đình: yêu 
thương và chia sẻ.   
    Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung nghiên 
cứu và đưa vào áp dụng những phương pháp giáo dục 
cho phép trẻ hoàn thiện kỹ năng sống hàng ngày, làm 
tăng tính tự lập và tự do phát triển theo khả năng của trẻ. 
Tổ chức các buổi hội thảo về phương pháp nuôi dạy trẻ 
cho phụ huynh. Ngoài ra, Văn Phòng Dự Án cũng bắt 
đầu nghiên cứu về việc huấn luyện nhân viên và thiết 
lập môi trường giáo dục hoà nhập để có thể tiếp nhận trẻ 
khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn. Công tác 
này đòi hỏi khá nhiều sự hỗ trợ của các chuyên gia tình 
nguyện viên nước ngoài, sự hợp tác giao lưu với nhiều 
tổ chức tiên phong trong giáo dục hòa nhập dành cho trẻ 
khuyết tật Việt Nam & quốc tế.
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Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát

Nhà May Mắn
ở vùng nông thôn nghèo

 Ý tưởng của dự án này là tái thành lập một 
“Mô hình Nhà May Mắn” tại vùng nông 

thôn nghèo (cách 300km về phía Bắc của Sài 
Gòn), 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 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 
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.
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Meï Tim & 
Ngoâi Nhaø May Maén

Chẳng cùng quốc tịch – màu da
Chẳng cùng ngôn ngữ. Vậy mà mẹ thương
Hai mươi năm – một chặng đường –
Tuổi xuân hiến trọn việc lương xứ người…

“Ngôi Nhà May Mắn” là nơi –
Mẹ cưu mang những mảnh đời thương đau
Chúng tôi nào hẹn hò nhau
Thế mà chung một mái nhà mẹ xây

Chúng tôi từ buổi về đây
Cách sống  – cách nghĩ đổi thay rất nhiều
Mẹ cho học Vẽ  – May – Thêu –  
Mỹ nghệ – Vi tính. Học yêu cuộc đời

Trong nhà đầy ắp tiếng cười
Gái trai – già trẻ trao lời thiết tha
Mỗi sáng nhộn nhịp cả nhà
Trẻ đi học chữ. Còn ta đi làm

Một đoàn ra phố. Xe lăn
Môi cười hát khúc tri ân tình người
“Trung Tâm Chắp Cánh”rạng ngời
Nâng bao mơ ước tuyệt vời bay cao...

                                                                        
Nhìn bạn hạnh phúc ngọt ngào
Khát khao tình đẹp dâng trào trong tôi…

Lòng Mẹ Tim sánh biển trời
Xây trường cho trẻ mồ côi học hành

Tình thương chẳng định giới ranh – 
Nhân ái cao cả thế nhân phục tài
Mẹ là người mẹ thứ hai – 
Cho tôi nghị lực ngày mai vươn mình

Quên những ngày tháng điêu linh
Công danh sự nghiệp – chuyện tình dở dang
Dẫu đời tôi lỡ khuyết tàn
Quyết không làm kẻ phế nhân suốt đời

Gạt đau thương – nở môi cười
Thành tâm cảm tạ ơn “Người” cưu mang...

Hàn Phong Vũ
(Thành viên Nhà May Mắn)

MAISON CHANCE – NHÀ MAY MẮN
Trung Tâm Chắp Cánh

Địa chỉ: 19A, Đường số 1, KP9, P.Bình Hưng Hòa A
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
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