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Các Bạn thân mến,

Tôi đã trải qua một năm thật đáng nhớ. Các sự 
kiện nổi bật được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm 
Nhà May Mắn tại Sài Gòn và ở nước ngoài, 
cũng như việc thực hiện một quyển sách kể về 
câu chuyện của đại gia đình chúng tôi, một khu 
nhà tập thể được thành lập cho những người kém 
may mắn ở Việt Nam, ở đất nước mà tôi trải qua 
nửa cuộc đời mình và tôi vừa được trở thành 
công dân chính thức.
Một năm đầy những xúc cảm đã không may khép 
lại bằng tin buồn về sự ra đi của người bà yêu 
quý của tôi Nelly. Bà là người đại diện gia đình 
tôi, mái ấm của tôi tại đất nước mà tôi sinh ra.

Cách đây hai mươi năm tôi đã khởi đầu một mình cho đến ngày hôm nay các bạn đã ở đây với hàng 
ngàn sự nâng đỡ cho công việc mà tôi đã gầy dựng. Chính nhờ sự chia sẻ và tấm lòng cao thượng của 
các bạn từ khắp thế giới đã giúp Nhà May Mắn có thể tiếp tục giúp đỡ những người bất hạnh và phát 
triển những dự án mới vì cộng đồng của chúng tôi. Rất cảm ơn các bạn luôn tin tưởng chúng tôi dù cho 
có sự khác biệt, không thấu hiểu rõ có thể sinh ra do chúng ta cách xa nhau hàng vạn cây số.

Nhưng chính nhờ những cuộc gặp gỡ khó khăn ấy, tôi đã học được nhiều điều về cuộc sống cũng như 
về bản thân mình. Tôi đã quyết định tự chăm lo cho bản thân mình chứ không hủy hoại nó. Vì vậy năm 
2014 tôi đã khởi động một bước đi mới, tiếp tục yêu thương mọi người hơn bao giờ hết và cũng yêu 
thương bản thân mình. Tôi chỉ là một con người bình thường như tất cả các bạn, tôi cũng cần sự cảm 
thông của các bạn để tiếp tục đầy tự tin và sứ mệnh lại bắt đầu. 

Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
Tôi ôm hôn tất cả các bạn.

Tim

Các bạn yêu thích ấn phẩm sách tiếng Pháp hai mươi năm của Nhà May Mắn có thể 
đặt mua trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ đến 

Nhà May Mắn tại Thụy Sĩ, Pháp hoặc Canada.
Bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được xuất bản trong năm 2014.
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MAISON CHANCE TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH 
CÙNG NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH 

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
Những năm gần đây, ngoài việc nuôi dưỡng và chăm sóc người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại Sài Gòn, Tổ Chức Maison Chance đã thực hiện nhiều chuyến đi đến với đồng bào vùng 
sâu vùng xa, cấp phát xe lăn, hỗ trợ dụng cụ dành cho người khuyết tật, hướng dẫn người thân của họ cách 
chăm sóc bệnh nhận tại nhà. Sau những chuyến đi, chúng tôi nhận thấy rằng Đắk Nông là một tỉnh có tỉ lệ lớn 
người khuyết tật và trẻ em nghèo chưa nhận được sự giúp đỡ cũng như chưa được tiếp cận các dịch vụ cần thiết 
dành riêng cho những đối tương này. Hiểu được điều đó, Maison Chance một lần nữa chung tay cùng đồng 
hành với những mảnh đời bất hạnh, bằng việc thành lập một trung tâm bảo trợ xã hội nhằm chia sẻ những khó 
khăn mà họ đang phải gánh chịu.

Để chuẩn bị cho các bước thành lập trung tâm, chúng tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi đến với tỉnh Đắk Nông, 
đặc biệt chuyến đi vào ngày 25 tháng 2 năm 2014 mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đoàn chúng tôi khởi hành 
từ Sài Gòn cùng với sự tham gia của 12 thành viên: Cô Tim Aline - đại diện Tổ Chức Maison Chance, Phạm 
Hồng Kỳ - tư vấn về thủ tục hành chính, Hoàng Lê Mạnh Thắng - kiến trúc sư, Nguyễn Hùng Trung - kỹ sư, 
Maria Saegesser - nhà hảo tâm, McFreddy - nhiếp ảnh gia và anh ấy cũng là chuyên gia nông nghiệp nên đã 
đóng góp nhiều ý kiến trong lĩnh vực này. Đỗ Sỹ Vinh - điều phối viên cùng một số thành viên là những người 
con đã trưởng thành từ tổ ấm Nhà May Mắn như Đinh Công Duy, Nguyễn Hoàng Thương và Lý Thị Bích 
Trâm. Ngoài những thành viên vừa nêu, đoàn chúng tôi cũng có các tình nguyện viên như Marine Trévisan 
- chuyên viên hoạt động trị liệu và Madeleine Sadler - chuyên viên vật lý trị liệu. Mỗi người ở độ tuổi khác 
nhau, nhưng đều chung một nhiệt huyết, đó là cống hiến công sức cho cộng đồng. Vượt qua những con đường 
dài hàng trăm kilômét với những cung đường địa hình đồi núi quanh co, hiểm trở và cuối cùng đoàn cũng đến 
với huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.
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Ngày 27 tháng 2, chúng tôi có buổi làm việc với các cấp chính quyền huyện Krông Nô về địa hình khu đất 
muốn giao cho hội Maison Chance. Tại đây Maison Chance sẽ thiết kế xây dựng, thành lập một trung tâm 
Maison Chance mới với mô hình nhà dành riêng cho những người khuyết tật bại não, kết hợp chăn nuôi và 
trồng trọt để tạo điều kiện cho họ có thể vận động, học nghề, tham gia sản xuất… 

Ngày 3 tháng 3, đến ủy ban tỉnh Đắk Nông. Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ - phó chủ tịch, phụ trách 
văn hóa xã hội tỉnh cùng một số vị đại diện các ban ngành. Qua trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thỏa 
thuận thành lập Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội nông thôn tại huyện Krông Nô, chúng tôi được biết rằng tỉnh chưa 
hề có một cơ sở bảo trợ nào trên địa bàn. Để người khó khăn có được cơ hội và để tạo điều kiện sống tốt nhất 
cho họ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã chuẩn bị kế hoạch chuyển giao khu đất tại xã Đắk Sôr huyện Krông Nô 
cho Tổ Chức Maison Chance với diện tích 27,719 m2. Maison Chance sẽ xây dựng trung tâm dành cho trẻ mồ 
côi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt và dạy văn hóa, dạy nghề cũng như tạo việc làm góp phần đem lại 
hạnh phúc cho con người và xã hội



5

Trong chuyến đi này có Cô Maria Saegesser, người đã đồng hành và làm cầu nối trung gian giữa một số nhà 
hảo tâm với Tổ Chức Maison Chance suốt tám năm qua. Cô Maria chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với 
Việt Nam, thông cảm và chia sẻ nỗi khó khăn của những người khuyết tật bất hạnh đang phải gánh chịu. Bên 
cạnh đó tôi cũng hiểu thêm về sự quan tâm của địa phương đối với dự án, và các hoạt động xã hội mà Tổ Chức 
Maison Chance đang làm ở đây. Sự hợp tác tốt đẹp của địa phương và Tổ Chức Maison Chance tạo thêm làm 
cho tôi thêm nguồn cảm hứng và động lực để tiếp tục đồng hành cùng Tổ Chức Maison Chance.”

Bên cạnh việc trao đổi với các cấp lãnh đạo 
chính quyền, đoàn chúng tôi cũng kết hợp việc 
điều nghiên xã hội, trao tặng xe lắc cho người 
khuyết tật và thăm lại một số trường hợp đã 
được giúp đỡ. Ngày 24 tháng 2, đoàn chúng 
tôi có cử anh Đào Vinh Hiển đi công tác điều 
nghiên, xem xét và có khoảng 24 trường hợp 
đang cần được hỗ trợ. Do thời gian chuyến đi 
lần này ngắn hạn, đoàn chỉ có thể ghé thăm và 
giúp đỡ 10 gia đình. Mỗi gia đình có mỗi hoàn 
cảnh khó khăn khác nhau và đang cần sự giúp 
đỡ từ các tấm lòng hảo tâm. Tại đây, chúng tôi 
được hòa nhập với cuộc sống của người dân 
địa phương trong vài ngày, vì vậy chúng tôi 
phần nào hiểu và thấm thía nỗi vất vả, nhọc 
nhằn của các người khuyết tật. Họ không có đầy đủ phương tiện để thuận tiện cho việc đi lại. Tổ Chức Maison 
Chance đã tặng xe lăn, xe lắc và chuyên viên vật lý trị liêu hướng dẫn các phương pháp tập vật lý trị liệu cho 
bệnh nhận và người nhà của họ.

Trong số những người khuyết tật chúng tôi đến thăm và giúp đỡ, có vài trường hợp đã được giúp đỡ trước đây 
nhưng khi gặp lại họ chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và vui mừng khi tình trạng sức khỏe cũng điều kiện 
sinh hoạt của họ được cải thiện đáng kể. Cụ thể trường hợp của anh Văn Phú Búp. Anh Búp bị tai biến mạch 
máu não dẫn đến liệt nửa người. Sau khi bị bệnh, anh Búp chỉ nằm trên giường và hầu như không tự di chuyển 
được... Trong một lần đến thăm cách đây một năm rưỡi, chúng tôi đã hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu cơ 
bản và trao tặng cho anh một chiếc xe lăn. Trong lần ghé thăm này, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần 
và sức khỏe của anh tiến triển rất tốt. Đặc biệt, anh dùng chiếc lăn để đẩy cũng như tập đi trong nhà. Thấy vậy, 
chúng tôi đã đổi chiếc xe lăn bằng một khung tập đi nhằm giúp anh dễ dàng hơn trong việc tập luyện. 
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Chúng tôi cũng đã tặng thêm một chiếc xe lắc nhằm giúp anh thỏa mãn nhu cầu được giao tiếp với bên ngoài 
và có thể đi xa hơn. Đáng kể trong chuyến đi này, những đối tượng khuyết tật được đến thăm và giúp đỡ có 
hoàn cảnh đặc biệt hơn và sống ở những huyện lân cận trong tỉnh Đắk Nông mà lần đầu tiên thành viên trong 
đoàn có dịp đến thăm.

Sau khi đến thăm hỏi và giúp đỡ những người địa phương, tất cả mọi người trong đoàn đều cảm thấy phấn 
khởi. Việc làm ý nghĩa này là một động lực giúp chúng tôi quyết tâm thực hiện dự án này dù phía trước vẫn 
còn nhiều khó khăn.

Trong những chuyến đi đến Đắk Nông trước đây, chúng tôi gặp Chung, một thanh niên trẻ 23 tuổi bị 
khuyết tật từ khi còn nhỏ do mắc chứng bệnh viêm não nhật bản. Chỉ có một trong tứ chi của Chung còn 
hoạt động, đó là cánh tay phải. Cách đây bốn năm mẹ anh bắt đầu bị bệnh, ba anh đi khỏi nhà, rời bỏ 
mẹ con anh. Từ ngày đó, Chung sống một mình với mẹ. Do thiếu tiền mua thuốc và phải chăm sóc Chung 
nên mẹ anh không thể khỏi bệnh và bà đã mất vào tháng mười. Thế là Chung chỉ còn một mình. Đó là lý 

do tại sao chúng tôi quyết định đón nhận Chung.

Chung hiện nay là người thụ hưởng của Nhà May Mắn. Buổi sáng hôm Chung đến mái ấm, Chung được 
ba người bạn ở cùng phòng đón chào trong căn phòng mới. Sau khi ổn định chỗ ở sau chuyến đi dài, 
tất cả những trải nghiệm hàng ngày dường như là lần đầu tiên đối với Chung : ăn tập thể, soi gương, tự 
chăm sóc bản thân, di chuyển một mình. Dù khó khăn, anh vẫn vui cười với tất cả mọi người xung quanh. 
Cản trở về ngôn ngữ không phải là điều khó khăn đối với Chung, người có thể giao tiếp dễ dàng với tình 
nguyện viên nước ngoài và có thể ý thức được điều mà anh muốn làm. Anh thích tập luyện trong phòng 
chăm sóc, việc này có thể giúp anh tiến bộ từng ngày. Anh cũng thích học và luyện tập để có thể tự làm 
mọi việc một mình. Hiện nay, Chung dường như đã có thể tự lập từ sự nâng đỡ của những người bạn mới.
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Elisabeth Sabarros Favre (chuyên viên vật lý trị liệu) và Marine Trévisan (chuyên viên hoạt động trị liệu) 
là hai tình nguyện viên ở Nhà May Mắn từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014. Dưới đây là những chia sẻ  
của họ.

Chúng tôi đã là tình nguyện viên về vật lý trị liệu và phục hồi 
chức năng xã hội tại Nhà May Mắn. Chúng tôi đã làm việc trong 
vài tháng với người khuyết tật và hợp tác với ê kíp chăm sóc sức 
khỏe gồm có ba chuyên viên vật lý trị liệu, một y tá, một dược 
sỹ và hai nhân viên chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi có thể phụ 
trách đối với người thụ hưởng tại mái ấm và tại Làng nhưng 
nơi chính dành cho phục hồi chức năng là tại Trung Tâm Chắp 
Cánh. Ngoài ra, chúng tôi đã sống hàng ngày với bệnh nhân, 
điều này giúp chúng tôi có sự hỗ trợ phù hợp và nó dẫn chúng 
tôi đến điểm chính của việc phục hồi chức năng cho mỗi người.

Chúng tôi đến Nhà May Mắn từ giữa tháng mười. Những buổi 
tập đầu tiên trong phòng hồi phục chức năng, chúng tôi quan 
sát thấy có nhiều sự khác biệt. Không chỉ chúng tôi không nói 
cùng một ngôn ngữ với các nhân viên và bệnh nhân mà chúng 
tôi cũng không cùng kiến thức và kỹ năng. Sau đó, chúng tôi 
đã biết tìm ra những điểm chung và cùng nhau hòa hợp. Chúng 
tôi có thể trao đổi thực hành chuyên môn của mình và tìm hiểu 
những điều chúng tôi chưa biết.

Chúng tôi đã làm quen với hai người thụ hưởng mới đến và 
nhận thấy những tiến bộ rõ nét của họ theo thời gian. 

Sang, 20 tuổi đến Nhà May Mắn sau khi bị tai nạn điện giật vào tháng mười một năm 2012. Anh phải cắt bỏ 
hai tay và bị phỏng hai chi dưới. Anh di chuyển với xe lăn bằng cách đẩy chân và cũng từ đó em phải học lại 
những động tác sinh hoạt hàng ngày. Anh được tập luyện vật lý trị liệu hàng ngày và tập luyện hồi phục chức 
năng ba lần mỗi tuần. Chúng tôi tập luyện chủ yếu cho sự linh hoạt ở chỗ da bị bỏng, sự cân bằng, tư thế đứng 
và sự cầm nắm bằng chân. Khi chúng tôi gặp Sang, anh bước đi một cách khó khăn và anh chỉ đi bên trong 
Trung Tâm Chắp Cánh. Hôm nay, anh đã bước đi dễ dàng hơn và gần như có thể đi bộ đến trung tâm vào buổi 
sáng. Sang là một thanh niên năng động, vui vẻ và kiên trì. Anh thích học hỏi và chia sẻ với mọi người. Tại 
đây, anh học vẽ bằng miệng.

Thanh, 30 tuổi đến Nhà May Mắn cuối tháng tám năm 2013 sau một năm nằm viện. Anh bị tai nạn xe máy 
vào năm 2012 dẫn tới liệt tứ chi đốt sống C5-C6. Sau khởi đầu khó khăn, Thanh đã nhanh chóng tạo được dấu 
ấn về việc phục hồi chức năng lẫn phương diện cá nhân tại Nhà May Mắn. Mặc cho những khó khăn, anh tập 
luyện chăm chỉ và chúng tôi nhận thấy anh có những tiến bộ rõ rệt. Từ đó, anh có thể tự chủ và tự lập đối với 
những sinh hoạt hàng ngày. Anh gia nhập vào phòng tranh, đó là lý do mỗi ngày anh học vẽ gần bên những 
bạn học của mình.

Qua hai tấm gương vừa nêu, chúng tôi khẳng định rằng anh em khuyết tật tại Nhà May Mắn đều mong muốn 
trở nên tự lập và tự chủ nhiều nhất có thể và làm hết sức mình để đạt được điều đó.

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI NHÀ MAY MẮN
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Tháng 10/2013, Maison Chance đã tổ chức 
cuộc thi sáng tạo đầu tiên cho các thành viên 
của phòng may với sự hỗ trợ của Maison Sống. 
Cuộc thi này là cơ hội tuyệt vời giúp thợ may của 
chúng tôi có thể thỏa sức tưởng tượng và sáng 
tạo, nâng cao khả năng của bản thân và trao đổi 
kinh nghiệm với nhau.
Có 16 sản phẩm đầy sáng tạo tham gia dự thi. 
Các sản phẩm này được trưng bày tại Trung Tâm 
Chắp Cánh và cửa hàng thời trang của Maison 
Sống ở trung tâm thành phố. Song song đó, 
những người truy cập internet cũng có thể bình 
chọn cho sản phẩm mà họ yêu thích trên trang 
facebook của Nhà May Mắn.

Sau cùng việc kiểm tra các phiếu bầu đã giúp 
chúng tôi xác định được bốn sản phẩm thắng 
cuộc. Buổi lễ trao giải diễn ra tại Trung Tâm Chắp 
Cánh, ngay trong phòng may với sự góp mặt của 
toàn thể thợ may, thầy giáo, đại diện của Maison 
Sống và Maison Chance. Dù đã được báo trước 
chỉ có bốn giải được trao phần thưởng nhưng 
trước những sản phẩm đầy sáng tạo, ban tổ chức 
đã quyết định trao giải khuyến khích cho những 
thành viên tham dự cuộc thi còn lại. Những sản 
phẩm thắng cuộc hiện nay nằm trong danh sách 
các sản phẩm của Nhà May Mắn.

CUỘC THI SÁNG TẠO CỦA PHÒNG MAY

Ngô Công Khanh Trần Thị Trinh Mã Văn Hùng

Chuùc möøng ba thôï may thaéng cuoäc ñaày haïnh phuùc !
Giải nhất và giải ba Giải nhì Giải tư
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Cảm ơn tất cả 154 người tham gia cuộc thi với những tấm ảnh tuyệt đẹp mà các bạn đã gửi về cho chúng tôi!
Hơn 40% số ảnh chúng tôi nhận được gửi từ người tham gia ở Ấn Độ.

Ban giám khảo của chúng tôi thật sự rất khó khăn để quyết định nhưng cuối cùng đã chọn được hai tấm ảnh 
gây ấn tượng đến từ đất nước này.

Xin chúc mừng hai nhà nhiếp ảnh thắng cuộc.
Nhà May Mắn rất hạnh phúc khi chia sẻ thông điệp của chúng tôi:

 “Bố cục yêu thương, Không có ngăn cách giữa chúng ta”.

2
Giải nhì:

“Mẹ tôi” của
Pasupula Sreesailam

1
Giải nhất:

“Cung bậc cảm xúc của 
tình yêu” 

của Pranab Basak

KẾT qUẢ CUỘC THI ẢNH: “Bố CỤC YêU 
THƯơNG, KHÔNG CÓ NGĂN CÁCH GIỮA 

CHúNG TA”
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HÒA NHẬP XÃ HỘI: 
KHỞI ĐẦU MỘT CUỘC SốNG MỚI

Sự hòa nhập xã hội của người thụ hưởng là mục đích cuối cùng của Nhà May Mắn. Tất cả những điều được 
thực hiện nhằm giúp cho họ trở nên độc lập nhiều nhất có thể. Từ tháng 7 năm 2013 đã có sáu thành viên thụ 
hưởng vượt qua ngưỡng quan trọng này. Chân dung.

Thương và Hải đều là trẻ mồ côi, Thương đến Nhà May Mắn vào năm 1997 và Hải đến năm 2005. Như bao 
đứa trẻ khác được cưu mang bởi Chi hội Nhà May Mắn, nơi đây trở thành mái nhà của các bạn và Tim trở 
thành mẹ của họ. Hải chưa từng được biết mặt ba mẹ mình, còn Thương có một người mẹ nuôi nhưng bà không 
dành nhiều tình thương cho anh. 
Thương và Hải có cùng niềm đam mê ẩm thực. Cả hai cùng học nghề nấu ăn tại một tổ chức phi chính phủ, 
nơi đào tạo những kiến thức về lĩnh vực nhà hàng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và nhận bằng vào 
tháng bảy năm 2013.

Thương học chuyên về ẩm thực Châu Âu. Ở trường, anh có cơ hội 
được phát triển sự sáng tạo của mình. Anh rất thích kết hợp nhiều loại 
thực phẩm và thử nghiệm những công thức mới. Anh cũng thích chăm 
chút hình thức món ăn của mình để tạo sự thú vị cho thực khách. 
Thương hiện nay là người phụ trách phòng bánh của Maison Chance. 

Sau khi nhận bằng, Hải chỉ có một 
ý nghĩ trong đầu là trở về Nhà May 
Mắn, phục vụ anh em khuyết tật 
bằng tài năng của mình. Ngay khi 
dự án nhà hàng tại Làng May Mắn 
được mở, Hải là người tham gia 
đầu tiên.
Hải rất siêng năng và nụ cười luôn 
nở trên môi. Đối diện với cuộc 
sống tự lập mới, Hải rất thực tế 
và biết rằng mọi thứ sẽ không dễ 
dàng. Giấc mơ của anh là mở nhà 

hàng của riêng mình. Và điều đó đã trở thành sự thật: Hiện nay Hải là 
đầu bếp kiêm quản lý của nhà hàng tại Làng May Mắn.

Tiến bị tật sau tai nạn giao thông. Anh bị xe ba gác tông và đè lên 
người làm anh bị liệt hai chi. Tiến đến Nhà May Mắn từ năm 2006 và 
làm việc trong phòng vẽ tại Trung Tâm Chắp Cánh. 

Tiến là một chàng trai vui tính, thân thiện, cởi mở với mọi người và 
là một người thích giao tiếp. Các bức tranh anh vẽ thể hiện tính cách 
của anh. Chúng được vẽ một cách tự phát từ những ý tưởng bất chợt 
nhưng thể hiện sự vui tươi và lạc quan.

Quyết định trở thành một người tự lập là một quyết định không hề dễ 
dàng đối với Tiến. Tiến bị liệt hai chi nặng dẫn đến những biến chứng 
gần như tương tự với người bị liệt tứ chị chẳng hạn như biến chứng 
về cân bằng. Nhưng chính quyết định trở nên độc lập này đã giúp anh 
tiến xa hơn trong tương lai. Hiện nay anh sống có trách nhiệm và làm 
việc nghiêm túc hơn để có thể tự lo cho bản thân.
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Thanh Tuyền, Bích Tuyền và Lương cùng có một điểm chung: Một trong những người thân của họ bị khuyết 
tật. Thỉnh thoảng cả gia đình đến Nhà May Mắn, người cha cùng với những đứa con, anh thanh niên cùng với 
người anh trai hoặc cô em gái của mình. Vì hoàn cảnh của họ quá nghèo khổ, chúng tôi đón nhận họ, đó là 
trường hợp của ba thanh niên trẻ này.

Thanh Tuyền đến Nhà May Mắn vào năm 1998 cùng với 
mẹ và anh trai. Cả hai đều bị mắc chứng bệnh thoái hóa cơ 
nhưng may mắn là đến hiện giờ Tuyền không bị bệnh này. 
Hiện tại chị có một sức khỏe tốt. Thanh Tuyền nhanh chóng 
hiểu rằng chị phải học một nghề gì đó để bảo đảm cho tương 
lai của mình. Chị đã nắm bắt cơ hội của mình, khi phòng 
bánh tại Làng May Mắn được mở, chị bắt đầu được đào tạo 
trong lĩnh vực này.
Tuyền hiện nay là nhân viên của phòng bánh. Và tương lai 
của chị đã được đảm bảo cũng như tương lai của mẹ và anh 
trai của mình. Cả ba mẹ con đang sống trong một căn hộ tại 
Làng May Mắn.

Cũng giống như Thanh Tuyền, Bích Tuyền đến Nhà May 
Mắn cùng với ba và ba chị em gái của mình. Khởi đầu cuộc 
phiêu lưu vào năm 1996 khi Tuyền được 2 tuổi. Ba của Tuyền 
trở thành người liệt hai chi, khi ông đang sửa xe bò và bị xe 
đè lên người. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán, Tuyền làm 
việc một thời gian tại nhà hàng ở Làng May Mắn, công việc 
này cho phép chị thực hành nghề kế toán của mình.
Bích Tuyền hiện nay đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới của 
một người vợ. Chị sắp kết hôn với một người khuyết tật đã 
từng là thành viên thụ hưởng của Nhà May Mắn.
     

Lương đến Nhà May Mắn vào năm 2006 cùng anh trai bị liệt 
tứ chi sau một tai nạn giao thông. Sinh ra trong một gia đình 
nghèo, chúng tôi quyết định giúp đỡ cả hai anh em.
Từ khi còn nhỏ, Lương đã muốn giúp đỡ gia đình để cải thiện 
đời sống. Đó là lý do anh luôn luôn phấn đấu là một học sinh 
giỏi. Giấc mơ của anh là trở thành một nhà giáo. Nhờ vào sự 
nâng đỡ của Nhà May Mắn, anh có thể theo học đại học và trở 
thành giáo viên dạy môn lịch sử. Người phụ trách trường học 
tại Làng May Mắn cần giúp đỡ và cũng thật đúng dịp, Lương 
theo học khóa đào tạo để trở thành người quản lý trường học 
và hiện nay anh trở thành trợ lý tại trường học Làng May Mắn.
Lương là một trong số những thanh niên được chi hội giúp đỡ 
và đã quyết định trở lại đóng góp cho tương lai của Nhà May 
Mắn.
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HỌC SINH NHÀ MAY MẮN ĐI THĂM 
CÔ NHI VIỆN Ở ĐỒNG NAI

Năm 2013, Nhà May Mắn đã quyết 
định tổ chức những chuyến đi chơi 
khám phá cho các em học sinh tại 
Làng May Mắn. Sau chuyến đi thăm 
quan bảo tàng lịch sử Việt Nam và 
thảo cầm viên, các em có cơ hội được 
gặp gỡ các em nhỏ mồ côi, trẻ khuyết 
tật ở Chùa Làng Tre, ngôi chùa nằm 
trong một ngôi làng hẻo lánh ở huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Mục đích 
của chuyên đi này là chúng tôi muốn 
cho các em thấy những bạn nhỏ cùng 
trang lứa  đang sống trong điều kiện 
vô cùng khó khăn và thậm chí các bạn 
ấy còn kém may mắn hơn các em.

Mái ấm mà chúng tôi muốn đến thăm cách thành phố hơn một trăm cây số. Phải mất gần bốn tiếng đồng hồ 
đi xe và vượt qua một đoạn đường đất đá gập ghềnh, quanh co gần 15 cây số từ đường quốc lộ vào sâu trong 
rừng cao su mới đến nơi. Trung tâm nhân đạo này do nhà sư Thích Chiếu Bổn thành lập từ năm 2007, nằm gần 
sườn đồi hẻo lánh, xung quanh là rừng cao su. Chúng tôi đi vào phía trong Trung tâm, đi ngang qua các dãy 
nhà tập thể dành cho từng đối tượng khác nhau: phòng cho người bại não, trẻ sơ sinh, người già neo đơn nữ, 
người già neo đơn nam và phòng dành cho người khuyết tật. Trung tâm giống như một gia đình lớn cho cả ba 
thế hệ từ trẻ nhỏ, thanh niên và người già. 

 Không gian thanh tịnh và không khí trong lành nhưng do nằm quá xa quốc lộ và phần vì chưa đủ kinh phí 
nên hiện nay trung tâm vẫn chưa thể bắt đường dây điện mà phải sử dụng tiết kiệm nguồn điện ít ỏi nhờ chạy 
máy. Nhìn thấy vậy, các em học sinh dần hiểu hơn những khó khăn, thiệt thòi của người thụ hưởng nơi đây. Dù 
rằng chính các em học sinh của Nhà May Mắn cũng là những trẻ em nghèo cần sự giúp đỡ để được đến trường 
nhưng khi đến mái ấm Chùa Làng Tre các em không khỏi ngỡ ngàng trước những hoàn cảnh quá đỗi thương 
tâm. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi các em nhưng thân thể không lành lặn vì bệnh tật. Có những em nhỏ mới vài 
tháng tuổi bị bỏ rơi được Chùa nhận nuôi. Những cụ già ngồi buồn nhớ con cháu.
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Các em nhận ra mình quá may mắn vì có gia đình, có một thân 
thể khỏe mạnh và được đến trường. Cho là nhận, một hành 
động mang nhiều ý nghĩa, các em tặng quà và nhận lại những 
lời cảm ơn, những nụ cười hạnh phúc, cái nắm tay đầy yêu 
thương. Mọi người vui mừng cảm ơn và mời chúng tôi cùng 
dùng bữa cơm chay.

Sau đó, chúng tôi nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu buổi văn 
nghệ giao lưu. Các em nhỏ ở chùa vô cùng thích thú với những 
tràng cười giòn tan khi xem tiết mục biểu diễn hài của các bạn 
học sinh Nhà May Mắn. Những người già neo đơn cảm động 
khi nghe những bài hát nói về tình mẹ cha. 
Thật sự chuyến đi tham quan mái ấm Chùa Làng Tre mang 
nhiều ý nghĩa và bổ ích đối với các em học sinh Nhà May Mắn 
và cả thầy cô giáo, những người lớn chưa có dịp được biết đến 
một trung tâm nhân đạo đẹp và con người thân thiện nơi đây. 

Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người, chúc trung 
tâm sớm có đường dây bắt điện và ngày càng mở rộng hơn nữa 
để có thể giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn. Nhờ 
chuyến đi này, các em học sinh Nhà May Mắn có thể hiểu hơn về cuộc sống của những người có hoàn cảnh 
khó khăn, biết quan tâm, chia sẽ và yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng hơn những gì mà các em đang có. 
Đến giờ ra về, chúng tôi lên xe, nhưng những ánh mắt lưu luyến, những tình cảm chân thành vẫn đang gởi lại 
nơi đây…

TẾT CỦA NHÀ MAY MẮN!
Năm mới là một dịp để gia đình đoàn tụ sum vầy. Tại Nhà May Mắn, một số người có thể về quê ăn Tết. 
Những người khác ở lại mái ấm, gia đình mới của họ. Như trường hợp của Lâm vậy, anh ở lại và chia sẽ 
những cảm xúc của mình nhân dịp này.

Những ngày cuối năm chúng tôi háo hức từng đoàn xe lăn nối đuôi kéo nhau ra phố chợ mua sắm đồ tết, 
ngắm cảnh phố phường nô nức ai ai cũng hân hoan. Và cũng như mọi năm vào ngày 29 tết, tất cả chúng 
tôi cùng nhau dọn dẹp, lau rửa đồ đạc phòng ở sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp để chuẩn bị đón một năm mới 
an vui. Ngày 30 không khí dường như náo nhiệt tưng bừng hơn khi các em nhỏ mồ côi xôn xao chia nhau 
từng cánh mai vàng, màu của sắc xuân gắn lên khắp cửa phòng, trên tường nhà. Các anh chị ngồi xe lăn 
lớn thì chăm chút cho chậu hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ. Bày mâm ngũ quả lên bàn thờ chu đáo. Thời 
gian càng tiến gần đến thời khắc giao thừa chúng tôi càng nôn nao. Mỗi chúng tôi một quê hương, một gia 
cảnh không hẹn nhau mà chung một mái nhà. Cái tết về nỗi nhớ quê, nhớ nhà lại dâng trào da diết. 
Giây phút chờ đợi giao thừa, chúng tôi quây quần bên nhau bên bàn tiệc đầy những món truyền thống rồi 
kể chuyện nhau nghe về mười hai tháng của năm cũ. Phút cuối mong chờ cũng đến, chúng tôi ôm hôn và 
chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Tất cả mọi người đều được lựa một phong bao 
đỏ ở trong có ít tiền treo trên cây mai. Trẻ con nô nức đợi đến lượt mình. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt 
mỗi người.

Chúc mọi người năm Giáp Ngọ nhiều hạnh phúc!                                                                                                                                          
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Chúc mừng năm 
Giáp Ngọ!

Mọi thắc mắc và đặt hàng xin liên hệ địa chỉ: 
shop@maison-chance.org

Họa sĩ của chúng tôi nhận 
vẽ theo hình chụp của 

các bạn. Các bạn chỉ cần 
gửi qua email cho chúng 
tôi tấm hình mà các bạn 

muốn được vẽ lại.
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MAISON CHANCE - Nhà May Mắn
Trung Tâm Chắp Cánh

19A, Đường số 1, KP. 9, P. Bình Hưng Hòa A
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84 (0) 862-659-566
E-mail: vietnam@maison-chance.org

www.maison-chance.org

Maison Chance USA

2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207

USA
e-mail: usa@maison-chance.org

Maison Chance Canada

5830 De Canseau
St-Léonard, QC, H1P 1H9,

Canada
e-mail: canada@maison-chance.org

Maison Chance Belgique

80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles

Belgique
e-mail: belgique@maison-chance.org

Maison Chance France

39 rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne

France
e-mail: france@maison-chance.org

Maison Chance Suisse

Case postale 5201
1003 Lausanne

Suisse
e-mail: suisse@maison-chance.org

ôû nöôùc ngoaøi ...


