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Các bạn thân mến,
 
Tim chúc các bạn một năm mới thật tuyệt vời, dồi 
dào sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trên suốt chặng 
đường của năm 2016.

Tim đã lấy lại sức khỏe sau 5 tháng khó khăn. Tim đã 
đi cấp cứu vào ngày 11 tháng 6. Lúc đó, Tim trong 
tình trạng kiệt sức, có vấn đề về đường hô hấp, đau 
ngực và có quá nhiều căng thẳng mà không hề biết. 
Vì nhiệt huyết với nhiệm vụ của mình mà Tim đã 
quên ăn, quên nghỉ và quên thở... cuối cùng Tim phải 
chăm lo cho sức khỏe của mình. Lần thử thách này 
đã nhắc Tim rằng, việc quan trọng của mình là phải 
tận hưởng đầy đủ của cuộc sống thì mới có thể phục 
vụ tốt hơn cho người khác. Tim có một bước ngoặt 
mới để tiếp tục nhiệm vụ đã mang đến cho mình.                             

Mặc dù sức khỏe của Tim có vấn đề nhưng các hoạt 
động của Nhà May Mắn vẫn tiếp tục. 84 nhân viên, 17 
tình nguyện viên (Việt Nam và nước ngoài) đang làm 
việc cho 561 người cần được giúp đỡ là đối tượng tại 
Nhà May Mắn và các đối tượng sống bên ngoài.

Trong năm 2015, tất cả các chi phí liên quan đến 
đối tượng hưởng lợi của chúng tôi đã lên đến con số  
649,422 USD. Sự đóng góp của những quý ân nhân 
ủng hộ và đóng góp của Hội Nhà May Mắn ở nước 
ngoài cung cấp cho chúng tôi kinh phí hàng năm là 
679,529 USD.

Đó là nhờ các bạn, nhờ vậy mà hàng trăm người đã 
lấy lại sức khỏe, niềm vui của cuộc sống cũng như 
sống hữu ích hơn trong xã hội. Tận đáy lòng, Tim cảm 
ơn các bạn tiếp tục và luôn cùng họ đi đến một tương 
lai tốt hơn.

Thân ái,

Tim Aline

Quý khách quan tâm đến ấn bản tiếng Pháp của cuốn sách 
‘‘Maison Chance, một tương lai cho những người kém may mắn’’ 
có thể đặt hàng từ trang web của chúng tôi bằng cách liên hệ qua 
Nhà May Mắn Thụy Sĩ, Pháp hay Canada.

Đắk Nông, nơi núi rừng!
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Lời mở đầu của Tim

Vĩnh biệt Laurent Rebeaud 
Laeticia Hallyday

Khởi hành và Đến

Lễ hội Paléo tại TP Nyon Thụy Sỹ

Buổi Gala Nhà May Mắn tại Paris

Ngày quốc tế người khuyết tật

Tập huấn phòng cháy chữa cháy

Hình gia đình

7 thành viên may mắn

Nhiệm vụ tại Đắk Nông

Sản phẩm Nhà May Mắn

Phương - sự nghị lực

Bìa: Lần đến thăm của Laeticia Hallyday - hình: McFreddy

ẤN TƯỢNG: Một ê-kíp tuyệt vời của Nhà 
May Mắn ở Sài Gòn và bên ngoài.

Ngày 24/12/2015, ông già Noel
đã ghé thăm Nhà May Mắn.

Cảm ơn ông về chuyến ghé thăm này.
Chúc ông với những điều tốt đẹp nhất 

trong năm 2016!

LỜI MỞ ĐẦU CỦA TIM TÓM TẮT
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Laurent Rebeaud 
Tim mất đi người cha.

Thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

Tim đã mất đi người cha trong một 
tai nạn xe máy. Sự ra đi của Laurent 
Rebeaud đã để lại một khoảng trống 
lớn trong lòng những người bạn của 
ông và gia đình Nhà May Mắn.
Năm 2003, Laurent liên lạc với cô  
con gái của mình là Tim Aline, đề 
nghị cô ấy nhận những chiếc máy vi 
tính mà thành phố Lausanne không 
sử dụng nữa. Tim đã chấp nhận trong 
sự vui mừng. Từ ngày đó, Laurent bắt 
đầu giúp đỡ con gái của mình bằng 
cách trở thành thành viên tích cực 
của tổ chức Maison Chance Thụy Sỹ. 
Đầu tiên ông chịu trách nhiệm biên 

tập    tờ báo của tổ chức. Năm 2009, 
ông trở thành thành viên của Liên 
Hiệp Maison Chance (tổ chức đổi tên 
thành Hiệp Hội Maison Chance vào  
năm 2011).
Năm 2008, Laurent đến Việt Nam lần 
đầu tiên, tiếp theo đó, ông đến tham 
dự buổi khánh thành Làng May Mắn 
vào năm 2011 và lần cuối cùng là 
năm 2013 để động viên con gái ông 
viết cuốn sách “Nhà May Mắn, một 
tương lai cho những người kém may 
mắn”. Cuốn sách được xuất bản tại 
Thụy Sỹ vào tháng 10 năm 2013.
Laurent rất thương và tự hào về con 
gái của mình.
Dịch: Công Duy. Hình: McFreddy

Laeticia đã đến thăm Nhà May Mắn lần đầu tiên vào 
cuối năm 2014, từ mối quan hệ này đã trở thành một 
đối tác mới. Laeticia đã đặc biệt cảm động bởi các em 
nhỏ, từ đó cô ấy đã quyết định trong một thời gian đầu 
sẽ giúp chúng tôi về một phần kinh phí cho nhà trẻ.
Cô ấy đã quay lại gặp chúng tôi vào tháng 12 năm 
2015, một phần để xem làm thế nào để phát triển 
chương trình, phần khác để trao đổi về những dự án 
trong tương lai, ví dụ như thành lập một Trung tâm   

Bảo  trợ  Xã  hội Nhà May Mắn mới tại Tây Nguyên, 
cụ thể là tại tỉnh Đắk Nông.
Như một báo hiệu tốt cho năm mới, một sự hợp tác 
chặt chẽ hơn hình thành  giữa hai người phụ nữ trẻ. 
Một quan hệ vững chắc để lại điều hy vọng tốt đẹp 
cho những dự án trong tương lai gần. Nhà May Mắn 
đã gặp được một ngôi sao đẹp vào năm 2016!
Bài: Tim. Dịch: Công Duy. Hình: McFreddy

Laeticia Hallyday
Tổ chức của cô ấy - Ngôi sao tốt.

Tôi đến Nhà May Mắn vào đầu tháng 10 năm 2015, với một nhiệm vụ 
trong vòng 6 tháng và công việc của tôi là hoạt động trị liệu. Tôi là người 
Pháp, sống ở ngoại ô của thủ đô Paris và làm việc trong một bệnh viện 
dưỡng lão. Tôi muốn có kinh nghiệm làm việc tình nguyện ở nước ngoài.
Có người đã đề nghị tôi đến làm việc tình nguyện tại Việt Nam. Tôi rất vui 
mừng vì cơ cấu của gia đình tại Nhà May Mắn rất hoàn hảo. Việc tiếp cận 
những người khó khăn nhất là điều mà tôi hằng mơ ước. Tôi rất thích ởViệt 
Nam nơi mà tôi nhận thấy thức ăn rất ngon và con người Việt Nam rất cởi 
mở. Những nhiệm vụ hàng ngày của tôi là bảo đảm việc theo dõi, phục hồi 
chức năng cho thành viên Nhà May Mắn. Tôi có thể giúp đỡ những bệnh 
nhân tứ chi, để họ có thể tự chủ bản thân. Tôi cũng tham gia vào dự án tài 
trợ dụng cụ cho người khuyết tật ở miền núi tỉnh Đắk Nông, việc mà tôi 
thích nhất. 
* Phương pháp trị liệu này nhằm mục đích giúp người được chữa trị có thể 
tự chủ trong cuộc sống hàng ngày. 
Bài: Eloise. Dịch: Công Duy. Hình: McFreddy ©
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Sau 11 năm cộng tác tại văn phòng của Nhà May 
Mắn, Anne-Laure mong muốn có một bước ngoặt 
mới. 
Câu chuyện bắt đầu từ ngày Anne Laure rời khỏi 
vùng núi tuyết Valais để đến Việt Nam. Chuyến bay 
hạ cánh  tại sân bay ở Sài Gòn, khoảng 6 giờ sáng 
ngày 15 tháng 2 năm 2005. Cô đã lựa chọn Nhà  
May Mắn vì muốn có thêm kinh nghiệm trong cuộc 
sống. Tại đây, lúc đầu, cô dạy tiếng Pháp và học 
tiếng Việt. Lúc bấy giờ chỉ có mái ấm Nhà  May 
Mắn. Sau lớp tiếng Pháp, cô tham gia điều hành 
trong văn phòng ở cuối góc nhà. Trong căn phòng 
này, Anne Laure nhớ lại mỗi khi đợt mưa lớn ùa về 
thì cô lại làm việc với đôi chân ngập nước. Cô đã chứng kiến Trung Tâm Chắp Cánh hình thành vào năm 2006. 
Tòa nhà này nằm sâu trong con hẻm nhỏ và cô đã chuyển đến sống gần Trung Tâm Chắp Cánh. Cô cũng chứng 
kiến Làng May Mắn được xây dựng. Anne Laure đặc biệt có cảm tình với nụ cười của những con người và 
những đứa trẻ nơi đây. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2007, Anne Laure đã kết hôn với Nhi và tổ chức tiệc cưới tại 
Trung Tâm Chắp Cánh. Ngày 27 tháng 10 năm 2008, bé Anne Thu ra đời, một cô bé xinh xắn đầy sức sống. 
Tuy Anne Laure đôi lúc hay càu nhàu nhưng cô là một cộng tác viên giỏi và có kiến thức sâu rộng mà Nhà May 
Mắn đã mất đi. Một cuộc gặp gỡ đã mang cho Anne Laure một khát khao có một công việc mới. Nhà  May 
Mắn xin chúc Anne Laure có một sự chắp cánh mới và những gì tốt đẹp nhất trong tương lai. 
Bài và hình: McFreddy. Dịch: Công Duy
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NHÀ MAY MẮN KHỞI HÀNH - ĐẾN

Eloïse
Tình nguyện viên hoạt động trị liệu

Anne Laure
Một cộng sự tuyệt vời
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Lễ hội Paléo
Thành phố Nyon, Thụy Sỹ năm 2015.

Tổ chức Maison Chance/Nhà May Mắn là đối tác từ thiện của lễ hội Paléo năm nay, nơi có những buổi hòa 
nhạc và những cuộc gặp gỡ đã làm nên một sự kiện đoàn kết tốt đẹp.

Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26/7/2015, lễ hội nổi tiếng 
Paléo đã tặng một gian hàng cho tổ chức chúng tôi. 
Đây là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Maison 
Chance có thể giới thiệu hình ảnh của tổ chức đến với 
bạn bè quốc tế. Giữa hai buổi hòa nhạc, những người 
tham gia lễ hội đã đến tham quan gian hàng của chúng 
tôi. Họ rất tò mò về những hoạt động tại Việt Nam và 
bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt vời đối với công việc của 
chúng tôi.

Các trò chơi nhỏ và lớn đã được bố trí tại gian hàng. 
Vòng quay may mắn là trò đặc biệt thành công nhất. 
Nguyên tắc đơn giản, mỗi ô của vòng quay may mắn 
mang một biểu tượng của một con thú nằm trong 
những con giáp Châu Á, mỗi người chơi quay một vòng 
và trúng con giáp năm sinh của mình thì sẽ nhận một 
hộp chuồn chuồn. Những con chuồn chuồn này được 
làm bởi những thành viên khuyết tật của chúng tôi.
Chủ đề được chọn cho lần này là những sản phẩm 12 
con giáp của Việt Nam, có đôi chút khác với Trung 
Quốc. Móc chìa khóa và những con thú nhồi bông 12 
con giáp được rất nhiều người quan tâm. Những người 
làm ra sản phẩm này là những người có đôi tay yếu. 
Trong nhiều tháng, Trung Tâm Chắp Cánh giống như 
một tổ ong với gần 80 người (thành viên, nhân viên và 
tình nguyện viên) làm việc tất bật. Tất cả đều thúc đẩy 
cho những sản phẩm được hoàn thành cùng lúc.

Về vấn đề vận chuyển, văn phòng dự án kết hợp cùng 
với Maison Chance Thụy Sỹ để nhận tất cả các thùng 
hàng này. Văn phòng dự án dĩ nhiên cũng quản lý tất 
cả những gì liên quan đến vận chuyển. Hình ảnh lớn 
và một bảng quảng cáo về những thông tin được treo 
tại gian hàng. Cuốn sách về câu chuyện 20 năm của tổ 
chức Maison Chance cũng được trưng bày. Sự trao đổi 
với những người tham gia lễ hội này đã mang lại những 
cuộc gặp gỡ ý nghĩa và họ đã hiểu hơn về tình trạng của 
người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam.

Bài: Armelle và Anne Laure. Dịch và hình: Công Duy

© Photos Maison Chance

Tim giải thích, khi thực hiện chuyến đi Châu Âu cho 
sự kiện này, bài thuyết trình của dự án mới đã gây 
cảm xúc đối với những người có mặt tại buổi gala 
đêm hôm đó. Cơ sở mới này thực sự sẽ giúp một số 
người dân nghèo của một trong những vùng nghèo 
nhất của Việt Nam. Chương trình gala cũng chào đón 
Công Duy trên sân khấu - một thành viên của Nhà 
May Mắn Việt Nam có mặt để tham gia các sự kiện 
của Maison Chance tại Châu Âu trước đó (lễ hội Pa-
léo Festival ở Thụy Sỹ và chương trình gala ở Pháp). 
Cùng với Tim trên sân khấu tại Paris, Công Duy đã 
toả sáng trên chiếc xe lăn của mình. Đến Nhà May 
Mắn Việt Nam năm 14 tuổi, lúc đó Công Duy không 
biết đọc và viết tiếng mẹ đẻ. Từ đó, Công Duy học 
tiếng Việt và nói tiếng Pháp rất giỏi làm người khác 
phải ganh tị. Hiện nay, Công Duy đã 30 tuổi, có vợ 
và sống rất hạnh phúc. Công Duy đã trở thành quản 
trị viên (webmaster) trang web Maison Chance. Đây 
là một ví dụ điển hình về một đứa trẻ gặp nhiều khó 
khăn đã trở thành một người hạnh phúc, có ích và 
biết ơn những ân nhân đã giúp đỡ Nhà May Mắn Việt 
Nam.

Buổi gala tại Paris
Ngày 11 tháng 10 năm 2015.
 
Đây là một chương trình gala ca nhạc mà Mai-
son Chance Pháp muốn tổ chức để mời những 
vị khách quan tâm. Dẫn chương trình là MC 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngoài ra, chương trình 
còn có sự tham gia của những ca sĩ nỗi tiếng như 
Trần Thái Hòa, Lưu Bích và Họa Mi. Những 
người tham gia đã được biết đến dự án mới qua 
phần trình bày của Tim - dự án xây dựng một 
trung tâm bảo trợ xã hội mới tại tỉnh Đắk Nông.

Khách mời cũng có dịp chiêm ngưỡng những sản phẩm được làm bởi những thành viên của Nhà May Mắn. 
Dĩ nhiên chúng tôi không quên giới thiệu cuốn sách của Tim “Nhà May Mắn, một tương lai cho những người 
kém may mắn tại Việt Nam” được Tim ký tặng tại chỗ. Bài: Armelle. Hình: McFreddy.

NHÀ MAY MẮN PHÁPLỄ  HỘI ÂM NHẠC
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Ngày Quốc tế Người khuyết tật
Ngày 3 tháng 12 năm 2015.

Cùng hưởng ứng ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật, Nhà May Mắn đã tổ chức một buổi vui chơi dành cho 
các thành viên của mình. Trong ngày hôm đó, các thành viên đã cùng nhau tham gia rất nhiều tiết mục thú vị.

Nhiều trò chơi như: đua xe lăn, thử tài đoán vật, lá thăm 
may mắn đều được mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt. 
Vào cuối ngày, tất cả mọi người có mặt đã được xem một 
tiết mục xiếc do các em nhỏ của Nhà May Mắn trình bày. 
Các em đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện nhằm tặng 
cho từng người tham dự có một khoảnh khắc khó quên. 
Sau đó mọi người đã thưởng thức một bữa tiệc và giao 
lưu ca hát với nhau trong không khí chan hòa niềm vui.
 
Qua dịp này, mọi người đã được biết thêm về cuộc đời 
của Nguyễn Công Hùng – một tấm gương sáng. Chuyên 
gia công nghệ thông tin này đã trở thành một người hùng 
mặc dù căn bệnh đã làm anh mất hết mọi sự cử động 
ngoại trừ một ngón tay. Bằng sức mạnh và nghị lực của 
mình, anh đã mở một trung tâm tin học dành cho nhiều 
người khuyết tật và người khỏe mạnh tại Việt Nam.

Hơn tất cả, hưởng ứng Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật 
là một hành động thiết thực để cổ vũ cho người khuyết 
tật trên thế giới và cũng là dịp để người khuyết tật thể 
hiện ý chí, quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình. 
Đó chính là sự bình đẳng, công bằng và hòa nhập xã hội. 
Lời cuối cùng, Tổ chức Maison Chance xin cầu chúc 
cho các anh chị em khuyết tật trên toàn thế giới có thật 
nhiều sức khỏe và sự tự tin để cùng hòa nhập với xã hội. 

Bài: Phối Kim. Hình: Công Duy

Các hoạt động

© Photos Cong Duy

Tập huấn phòng cháy
Báo động khi có cháy !

Lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Làng May Mắn đã có một 
buổi tập huấn về biện pháp phòng cháy chữa cháy với 
nhân viên và thành viên của Nhà May Mắn.

Với sự cộng tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy quận Bình Tân, những người tham gia đã được 
giới thiệu các loại bình chữa cháy hiện đang có trong 
Nhà May Mắn và được học các phương pháp sử dụng 
trong những tình huống khác nhau có thể xảy ra.

Tập huấn viên cũng hướng dẫn cách sơ tán người bị 
thương, cách cấp cứu phù hợp với vóc dáng của nạn 
nhân cần được biết để cứu người mà không hại đến tính 
mạng của người cứu.

Sau đó, mọi người cũng xuống sân Làng May Mắn để 
bước vào phần thực hành. Những người có sức khỏe 
đã được học cách tháo và quấn ống phun nước, lắp ống 
vào hệ thống cấp nước để sử dụng một cách đúng đắn. 
Sau đó, tập huấn viên đã rót xăng vào một thùng phi 
đầy nước rồi đốt lên. Nhân viên và những thành viên 
khuyết tật đã có dịp học cách dập tắt kiểu hỏa hoạn đặc 
biệt này bằng bình chữa cháy với… bột, dĩ nhiên!

Bài: Anne-Laure. Hình: Công Duy

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY



Hình đại gia đình năm 2015

© McFreddy Photos.
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7 thành viên may mắn
Một cơ hội để được hạnh phúc.

Đồng hành cùng những người hưởng lợi của Nhà May Mắn, tái hòa nhập là mục đích chính của tổ chức. Vào 

tháng 6/2015, Nhà May Mắn đã rất vui mừng khi có thêm bảy thành viên khác đã sẵn sàng bắt đầu cho cuộc 

sống độc lập của riêng họ.

Ril sinh ra trong một gia đình khó khăn tại Bến Tre. Vì muốn chia 
sẻ gánh nặng cho gia đình nên từ nhỏ anh đã phải đi làm thuê. Hè năm 
2007, Ril hái dừa mướn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong một lần 
bất cẩn, anh bị té xuống đất, cú ngã đã khiến anh bị liệt hai chi dưới. Vì 
gia đình nghèo không có điều kiện chữa trị nên vào năm 2007, Nhà May 
Mắn đã tiếp nhận và giúp đỡ anh điều trị. Tại đây, Ril còn được học nghề 
may để nuôi sống bản thân. Ril đã nỗ lực vượt qua khoảng thời gian 
khó khăn nhất của mình. Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. 
Vì giờ đây, anh đã có thể sống tự lập. Anh hiện làm việc tại phòng may 
của Trung tâm Chắp Cánh và sống trong một căn hộ tại Làng May Mắn.

Tuấn sinh ra ở Nghệ An. Từ bé, anh đã không có được tình cảm gia đình trọn 
vẹn. Cha mẹ Tuấn ly dị khi anh mới 11 tháng tuổi. Anh lớn lên trong sự cưu 
mang, bảo bọc của ông bà nội và chú út. Học đến lớp 8, Tuấn nghỉ học và bắt 
đầu kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau. Sau đó Tuấn theo học nghề 
cơ khí ba năm. Ra nghề, trong một lần làm việc thì anh gặp phải tai nạn. Chấn 
thương cột sống đã làm anh mất đi khả năng đi lại. Gia đình nghèo, bà anh 
tuổi đã cao, không còn đủ sức khỏe để lo cho anh. Từ đó, anh nương nhờ vào 
sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Năm 2004, Tuấn nộp đơn vào Nhà 
May Mắn. Tại đây, anh nhận được sự chăm sóc chu đáo về mặt thể chất lẫn 
tinh thần. Ngoài ra, anh còn tham gia phòng tranh và bắt đầu học vẽ. Hiện tại, 
anh đã đoàn tụ cùng với gia đình tại Bình Dương.

Minh chuyển đến sống tại Nhà May Mắn vào năm 2004 sau khi bị tai nạn 
lao động. Anh ấy đã gia nhập vào phòng vẽ. Sau đó, khi Nhà May Mắn mở 
xưởng mộc vào năm 2006, anh thay đổi nghề và bắt đầu học nghề mộc. Anh 
là một người thợ có tay nghề rất khéo. Trong thời gian sáng tạo các sản phẩm 
từ gỗ, anh bắt đầu học khắc tranh. Hiện nay, anh đã có thể sống tự lập bằng 
thu nhập từ việc bán các sản phẩm của mình. Anh hiện sống tại một phòng 
trọ gần Nhà May Mắn.

© Photos Cong Duy
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Hải cùng gia đình quyết định di cư vào Sài Gòn để kiếm sống. Tại đây, công 
việc của anh là thợ hồ, với công việc này anh đã có thể nuôi sống gia đình. 
Khi cuộc sống gia đình đã vơi đi phần nào cực nhọc, anh lại gặp phải một tai 
nạn nơi công trường anh đang thi công. Việc mất đi khả năng đi lại đã làm 
cho cuộc sống gia đình và nhất là các con anh ngày càng khó khăn hơn. Gia 
nhập vào gia đình Nhà May Mắn, anh được các nhân viên y tế tại đây tận tình 
săn sóc và anh bắt đầu học vẽ. Bên cạnh đó, Nhà May Mắn còn hỗ trợ trực 
tiếp nuôi dưỡng đứa con lớn của anh và hỗ trợ 50% học phí mầm non cho 2 
đứa nhỏ. Hằng ngày, Hải đến Trung Tâm Chắp Cánh làm việc tại phòng vẽ. 
Tương lai của gia đình anh đã được đảm bảo. Họ đã cùng nhau xây dựng lại 
cuộc sống mới trong một căn hộ tại Làng May Mắn.

Vân Anh sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở Gia Lai. Năm 2005, 
trên đường đi học về, cô bị tai nạn giao thông dẫn đến việc mất khả năng đi 
lại. Cha mẹ cô đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình của cô vẫn không 
thuyên giảm. Chi phí chữa trị cao đã làm cho gia đình cô ngày một khó khăn 
hơn, không còn điều kiện để chữa trị cho cô được nữa. Năm 2011, Vân Anh 
xin gia nhập vào Nhà May Mắn để giảm gánh nặng cho gia đình. Thấu hiểu 
được hoàn cảnh của cô, Nhà May Mắn đã tiếp nhận và hỗ trợ cô tập vật lý trị 
liệu. Ngoài ra, cô còn được học may và hiện đang làm việc tại phòng may của 
Trung Tâm Chắp Cánh. Với nghề nghiệp ổn định, cô đã có thể sống tự lập. 
Hiện tại, cô đang sống trong một căn hộ của Làng May Mắn.

Trần đến Nhà May Mắn từ năm 2012, nơi mà anh nhận sự giúp đỡ và căn 
bệnh viêm khớp của anh được chăm sóc. Năm 2014, với sự hỗ trợ của tổ chức, 
anh được phẫu thuật lắp đặt xương giả. Sau một năm miệt mài cho việc phục 
hồi chức năng, giờ đây anh có thể đi lại mà không cần đến chiếc xe lăn. Hiện 
tại, Trần đã có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Mẹ của anh hiện cũng đang 
là nhân viên chăm sóc tại Nhà May Mắn. Trần có một người em trai cũng mắc 
phải căn bệnh tương tự và từng được điều trị tại Nhà May Mắn. Gia đình họ 
hiện đã ổn định cuộc sống tại Làng May Mắn. Bài: Nhà May Mắn
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Trâm được mẹ Tim đưa về gia đình Nhà May Mắn vào năm bốn tuổi khi biết 
được gia đình Trâm đang gặp khó khăn. Tại Nhà May Mắn, Trâm được nuôi 
dưỡng, học hành. Trâm luôn siêng năng học tập và đạt thành tích tốt. Chính 
vì thế, vào năm 2009, hội Maison Chance Mỹ đã trao cho Trâm một suất học 
bổng du học tại Mỹ để Trâm có cơ hội tiến xa hơn trên con đường học vấn 
của mình. Sau bốn năm học tập, Trâm quyết định trở về quê hương để giúp đỡ 
cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Hiện tại, Trâm đang là trợ lý của mẹ 
Tim tại Trung Tâm Chắp Cánh và cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi 
người tại Nhà May Mắn.

© Photos Cong Duy
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Đi công tác tại Đắk Nông
Hai chuyến đi.

Chuyến đi khảo sát thứ nhất.
Chúng tôi đã gặp bốn mươi trường hợp có nhu cầu 
cần xe lăn và các trang thiết bị để hỗ trợ cho cuộc 
sống hàng ngày. Trong đó có một số người đang trong 
tình trạng khá phức tạp. Có những em bị khuyết tật 
mà chưa bao giờ được tập vật lý trị liệu để phục hồi 
chức năng và nằm liệt tại giường với cơ thể bị biến 
dạng. Lanh và tôi tiến hành lấy số đo và tìm hiểu thêm 
thông tin liên quan đến tình trạng bệnh lý của từng 
người. Trở về Nhà May Mắn, sau khi xem xét lại toàn 
bộ hồ sơ, chúng tôi đã chọn ra 20 trường hợp thật sự 
đang cần được hỗ trợ.

Chuẩn bị cho một chuyến đi mới.
Sau khi kiểm tra kho xe lăn của Nhà May Mắn, chúng 
tôi đã sửa lại 2 xe lăn và một xe đẩy nhưng cần phải 
mua thêm vì thiếu một số dụng cụ. Thật sự, tôi không 
biết gì về xe lăn ở Việt Nam. Ở Pháp, tôi có thói quen 
là có thể thử nhiều xe lăn khác nhau với bệnh nhân 
của mình trước khi chọn ra một chiếc phù hợp cho họ. 
Việc chọn xe cho người bệnh ở xa là một việc khó, 
vì nếu một khi mang xe đi phát mà không phù hợp 
thì không thể nào quay lại được nên tôi bị căng thẳng 
nhiều. Chúng tôi tập trung vào việc lựa chọn những 
xe có chất lượng để người nhận có được một chiếc xe 
lăn tốt. Đối với những em khuyết tật nặng, các cơ bị 
co rút nghiêm trọng, chúng tôi bị bế tắc vì xe lăn trong 
kho quá to so với các em.
Chúng tôi đã chỉnh sửa lại một chiếc xe trong kho cho 
một em nhỏ với cái đầu bị to, hai chân của em bị gập 

lại. Hai em còn lại, tôi nhận thấy hầu như không có 
hướng giải quyết nào tốt hơn ngoại trừ đi mua xe đủ 
tiêu chuẩn. Tôi và Lanh phải làm việc nhiều ngày để 
chỉnh lại xe, gắn miếng nệm và dây đai cho các em. 
Phòng may cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc may bao 
nệm. Chúng tôi quyết định mang theo tất cả các dụng 
cụ, nệm, đai, keo để có thể chỉnh sửa cho phù hợp tại 
chỗ nếu cần thiết.

Ngày 14 tháng 11, khởi hành chuyến đi miền núi.
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi bằng việc cấp phát xe, 
hỗ trợ dụng cụ học tập và y tế cho Trung tâm Bảo trợ 
Xã hội tại Đắk Mil. Ở đây, chúng tôi phát 6 xe lăn, 
trong đó có hai xe cho em bị não úng thủy. Vậy là cuối 
cùng hai em cũng được ngồi trên chiếc xe của mình.  
Chúng tôi đã gắn thêm một miếng nệm để đỡ cái đầu 
cho em. Với bé gái nhỏ thì lại càng khó khăn hơn vì 
lưng của em bị cong về phía sau và cái đầu không thể 
ngước nhìn lên được. Cái nệm mà chúng tôi chuẩn bị 
kê cho đầu của em và cũng có thể đặt vào lưng nhưng 
không thể giúp em ngồi thoải mái trong thời gian dài.  
Hai chiếc xe đẩy này sẽ có thể giúp các em di chuyển 
trong sân. Những người còn lại rất vui khi nhận được 
chiếc xe của mình, đặc biệt là một phụ nữ bị bệnh Par-
kinson. Cơ thể của bà rất cứng, hàng ngày bà chỉ nằm 
một chỗ cùng với những vết loét. Chúng tôi mang cho 
bà những cái nệm hơi để nằm chống loét và hướng 
dẫn cho người chăm sóc bệnh ở đây các tư thế nằm để 
khắc phục điều này.

Niềm vui ngắn ngủi trong một chuyến về thăm nhà 
của Chung.
Ngày tiếp theo, tôi cùng với cô y tá, người chăm 
sóc bệnh và tài xế đưa Chung về thăm lại gia đình 
của em. Tôi thích chuyến đi này vì Chung rất vui 
khi được gặp lại những người thân của mình. Khi 
đến nơi, tôi thấy một chút lạ lẫm vì thấy gia đình trò 
chuyện với Chung rất ít. Tuy nhiên, tất cả mọi người 
trong làng đều đến để gặp em. Lúc em ra về thì trong 
túi đầy tiền! Chung muốn đi một vòng quanh ngôi 
làng và dừng lại trước một ngôi nhà, tôi không hiểu Niềm vui ngắn ngủi của Chung khi về thăm nhà.
tại sao nhưng nơi đây có vẻ quan trọng với em. Chung 
đã cho dân làng xem một số hình ảnh trong điện thoại 
di động. Đây là cách dễ dàng để Chung trao đổi với 
mọi người.
Ngày hôm sau, chúng tôi phát phần lớn những chiếc 
xe lăn và 2 xe lắc. Tôi hơi bất ngờ vì lúc đầu tôi cho 
rằng có một số người sẽ khó sử dụng xe. Y Loan, 
chàng trai trẻ chưa bao giờ sử dụng phương tiện di 
chuyển nào, Anh đã di chuyến bằng cách lếch dưới 
đất. Tôi xúc động khi nhìn thấy anh lần đầu tiên tự 
mình di chuyển ra khỏi ngôi nhà.
Bé gái này 7 tuổi và em chưa bao giờ được ngồi trên 
chiếc xe lăn từ khi chào đời vì các cơ thân và cổ của 
em không được phát triển một cách bình thường. 
Chúng tôi đã phát chiếc xe đẩy khá tốt cho em gái 
nhỏ. Em đã nhiều lần nở nụ cười dù vẫn còn khó khăn 
trong việc giữ thăng bằng khi ngồi. Chúng tôi cũng 

đã thêm vào những dây đai và miếng mousse cho xe 
của một em khác, đứa trẻ mà chúng tôi đã tặng xe 
đẩy năm trước. Tuy nhiên, ba mẹ của em ấy không sử 
dụng vì sợ em bị ngã. 
Ngày cuối cùng, chúng tôi phát xe đẩy đã được chỉnh 
sửa lại nhờ sự tài trợ từ Canada. Tất cả mọi thứ đều 
diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, nhóm chúng tôi cũng 
phát một khung tập đi cho một bà cụ lớn tuổi và được 
bà sử dụng làm ghế để ngồi trước ngôi nhà gỗ của 
mình.
Chuyến đi miền núi của chúng tôi kết thúc bằng một 
bữa cơm trưa tại nhà của chú Tới - Chủ tịch Hội Chữ 
thập đỏ tại Buôn Choáh. Bác đã làm hai con vịt để 
tiếp đãi chúng tôi và mọi người trong đoàn cũng tham 
gia chuẩn bị bữa cơm trưa cùng gia đình.
Bài: Eloise. Dịch: Công Duy. Hình: Tram.Ly

CẤP PHÁT DỤNG CỤ TẠI ĐẮK NÔNG CẤP PHÁT DỤNG CỤ TẠI ĐẮK NÔNG
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Con gà

Con Heo

Con Rồng

Con RắnCon MèoCon ngựaCon Chuột

Con Chó

Con Cọp

Con Khỉ

Con Dê

2016 
Con Khỉ

2017, Con Gà2015, Con Dê

Con Trâu

Nhà May Mắn xin giới thiệu 12 con giáp được thực hiện bởi 
các hoạ sĩ tại đây. 

Công việc này được thực hiện bởi những người khuyết tật. 

Sản phẩm: một bức tranh giấy được dán lên một tấm mành tre.
Kích thước 30 x 40 cm. 

Nhà May Mắn xin giới thiệu 12 con giáp được thực 
hiện bởi thành viên tại đây.

 
Chất lượng sản phẩm được công nhận và chưa từng 

có trong nhiều năm qua. 

Vườn thú đã có thêm những con thú khác!

Phòng may

Góc hoạ sĩ
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Phương, sự nghị lực
Môn Taekwondo.

Bị khuyết tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam, 
Phương được sinh ra và lớn lên ở vùng núi Đắk Lắk. 
Mẹ của Phương đã ly thân nên phải tự chăm lo cho 
ba chị em Phương. Vì là chị cả, nên Phương nhường 
lại việc được đến trường cho hai em của mình. Đối 
với Phương cách duy nhất để 
học viết và đọc là nhìn hai em 
gái mình trong lúc học bài. Suốt 
thời thơ ấu, Phương ở nhà một 
mình và tự làm gì đó cho qua 
ngày. Để di chuyển, Phương giữ 
chân phải gấp lại dưới cánh tay, 
và đi bằng hai bàn tay. Phương 
có hệ miễn dịch yếu nên thường 
bị đau ốm. Mặc dù vậy, Phương 
cho biết không bao giờ hận số 
phận của mình. Khi ở tuổi 19, 
vào thời điểm đầu Phương cảm 
thấy buồn và khó khăn khi nhìn 
thấy bạn bè đi chơi mà Phương 
không đi cùng được. Một mở đầu 
mở ra thế giới bên ngoài là lúc 
Phương 20 tuổi, nhờ tiền đóng 
góp của huyện, Phương đã nhận 
được một chiếc xe lăn. Mặc dù 
xe lăn quá lớn đối với Phương, 

nhưng đây là một sự giải thoát giúp cho Phương thấy 
một chân trời mới. “Như tôi đang sử dụng ngọn đèn 
dầu và thay qua bóng đèn điện”. Lúc 22 tuổi, Phương 
đã gặp “Mẹ Tim” và đến Nhà May Mắn. Phương bắt 
đầu đi học chung với những em nhỏ. Tất cả những 

khó khăn đó Phương đã phải chịu 
đựng để đến trường (gặp ổ gà, nước 
ngập đường, bài tập khó khi về nhà) 
mà chưa bao giờ nản lòng. Phương 
bám trụ với dũng cảm để vượt trội 
và đạt được mục tiêu của mình, vừa 
học chữ vừa học may.
Ba năm đã trôi qua, khi Phương 
phát hiện ra một niềm đam mê khác 
là Taekwondo, Phương tự học một 
mình. Sau đó, Phương học cùng với 
7 người khuyết tật khác. Hôm nay, 
Phương đã có đai đỏ, và là thành 
viên trong một đội 100 người. Vài 
ngày trước, Phương rất vui khi 
đã tham gia buổi biểu diễn Para-
Taekwondo tại Sài Gòn.

Bài: Caroline. Hình: McFreddy

© Photo Dung

6 năm sau khi đến Nhà May Mắn
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