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Kỷ niệm quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Thụy Sĩ

Đội ngũ vệ sinh !

Đội ngũ vật lý trị liệu
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Các bạn thân mến,

Trên tay các bạn là cuốn tạp chí thứ 2 của năm, trong đó 
bao gồm các hoạt động, những dự án mới và niềm hy 
vọng của chúng tôi.
Sức khỏe của Tim đã hồi phục, Tim mua cho mình một 
chiếc xe đạp mới, cùng với nó, Tim tăng tốc trên các 
chặng đường. Tim dần lấy lại tinh thần và niềm đam mê 
sáng tạo cũng quay trở lại. 
Để tưởng nhớ đến ba của mình, người đã qua đời trong 
một tai nạn xe máy vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tim đã 
hoàn thành bản dịch của cuốn sách “ Nhà May Mắn, một 
tương lai cho những người kém may mắn”. Hy vọng rằng 
bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được phát hành cuối 
năm nay.
Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tại tỉnh Đắk 
Nông cách thành phố Hồ Chí Minh 350km đã khởi công, 
chúng tôi đã đặt viên đá đầu tiên của công trình. Nhưng 
để dự án được đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ cần rất nhiều 
sự hỗ trợ từ các bạn.
Trung tâm mới sẽ có thể tiếp nhận hàng trăm thành viên. 
Họ là những người già, trẻ, khuyết tật vận động, thiểu 
năng trí tuệ hoặc có thể là cả hai. 150 em học sinh nghèo 
của các khu vực lân cận cũng sẽ được đến trường học 
miễn phí. Các lớp đào tạo, dạy nghề khác nhau sẽ được 
thiếp lập để tạo việc làm phù hợp cho những người đang 
sống bên lề xã hội. Dự án này sẽ mang lại may mắn, cơ 
hội cho người nghèo để giúp họ tìm lại giá trị và niềm tin 
vào cuộc sống.
Thân ái,
Tim

Quý bạn đọc 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 website của chúng tôi 
bằng cách liên hệ qua Nhà May Mắn Thụy Sĩ, Pháp hay 
Canada.
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Lời mở đầu của Tim

Tóm tắt

Tim - Đại sứ của Maison Chance

Đến - Đi

Maison Chance - thông tin nội bộ

Trang sức của tương lai

Đội ngũ vật lý trị liệu

Nhóm  xiếc Maison Chance

Công trình xây dựng Dự Án Đắk Nông 

Thông tin công trường xây dựng đắk nông

Bản vẽ dư  án Đắk Nông

Sản phẩm của Nhà May Mắn

Đội ngủ vệ sinh

Maison Chance quốc tế

Trang bìa : bức hình được thực hiện bởi McFreddy, tại Đắk Nông 

Về chúng tôi : đội ngũ Nhà May Mắn tại thành 
phố Hồ Chí Minh và bên ngoài.

LỜI MỞ ĐẦU CỦA TIM TÓM TẮT
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© McFreddy Photos

© McFreddy Photos

Sang là tên của anh ấy. Tạp chí 
lần này, Sang đại diện Nhà May 
Mắn gửi lời chào tới tất cả bạn 

đọc.

Tất cả các nội dụng trong tạp chí thuộc bản quyền Nhà May Mắn. Các thông tin 
có thể được trích dẫn với điều kiện giữ nguyên nội dung ban đầu và cần phải có 
sự đồng ý của nhà xuất bản.

Kỳ nghỉ hè đã đến !
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TIM - ĐẠI SỨ CỦA MAISON CHANCE

Lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ

Ngày 07 tháng 7 năm 2016, Tim được mời tham 
dự lễ hội của lễ kỷ niệm 45 năm mối quan hệ ngoại 
giao hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Một cơ 
hội cho Tim để gặp gỡ Đại sứ Thụy Sĩ, Bà Beatrice 
Maser Mallor đến từ Hà Nội. Đó cũng là một niềm 
vui được gặp lại Lãnh sự quán, ông Othmar Hardeg-
ger đại diện cho Thụy Sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều cuộc hội ngộ khác đã giúp Tim làm quen các 

ân nhân tiềm năng của Nhà May Mắn.
 

Anne-Lise
Truyền thông
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ĐẾN - ĐI

Thủy
Trợ lý điều hành

Thủy đến từ miền bắc Việt Nam. Sau 5 năm học 
tập tại Pháp, cô thông thạo tiếng Pháp và tiếng 
Anh. Tại Nhà May Mắn,  cô thay thế vị trí của An-
ne-Laure. Yêu thích tìm hiểu về các mối quan hệ 
nhân sinh, cô thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình.

ĐẾN.

Cô gái trẻ 20 tuổi đến từ Thụy Sĩ. Cô làm việc 
4 tháng với đội ngũ vật lý trị liệu và chăm sóc 
người khuyết tật. Cô thực hiện các bài tập khác 
nhau với bệnh nhân. Luôn tươi tắn và năng động, 
cô mang lại một không khí vui vẻ tại Trung Tâm 
Chắp Cánh từ những ngày đầu tháng 6 cô đặt chân 
đến đây. 

Caroline
Trợ lý dự án Đắk Nông

ĐẾN.

Sau 3 năm nghiên cứu tại một trường đại học Y 
của Thụy Sĩ, Anne-Lise quyết định lấy một năm 
“break”. Cô gái trẻ người Pháp từ Annecy đến Nhà 
May Mắn để thực hiện kỳ thực tập và cô quyết định 
ở lại thêm 4 tháng với một thử thách mới, lĩnh vực 
truyền thông tại Văn phòng Dự án.  Đây là một lĩnh 
vực mà cô rất  quan tâm. Nói đến sở thích của cô 
không thể không nhắc đến thể thao và khiêu vũ..  

ĐẾN 

Vanina
Chăm sóc và vật lý trị liệu

Đến từ tháng ba, cô ở lại Việt Nam 4 tháng để làm 
việc về dự án Đắk Nông. Với cương vị là trợ lý, cô 
giúp đỡ hoàn thành hồ sơ và tài liệu giới thiệu dự 
án. Bên cạnh đó, cô cũng góp phần tìm kiếm các 
đối tác quan trọng. Sự nhiệt tình, năng động của 
Caroline trong công việc và cuộc sống sẽ lưu lại 
như một dấu ấn kỷ niệm tại Nhà May Mắn.

ĐI
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Bài và hình: © McFreddy
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MAISON CHANCE thông tin nội bộ

22 tuổi, kín đáo, Toàn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại 
Nhà May Mắn. Sau một lần bị viêm tủy Toàn bị liệt chi dưới. Em 
có một món quà đặc biệt về khả năng học tiếng Anh, chúng tôi 
đang giúp đỡ Toàn để em tiến bộ hơn trong học tập. Toàn đăng 
ký là thành viên của phòng học nghề chế tác đá quý mà Nhà May 
Mắn đang triển khai để đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Tòan

16 tuổi, Tuấn Anh ưa nói chuyện và thích đùa, ngay cả khi em gặp 
khó khăn trong việc phát âm và bệnh khuyết tật bẩm sinh. Tuấn 
Anh bị liệt 2 chi dưới và 1 bàn tay. Kể từ khi đến  Nhà May Mắn, 
Tuấn Anh tham gia các buổi tập vật lý trị liệu với tình nguyện 
viên Vanina. Điều đặc biệt nhất là em đã được đến học tại  Làng 
May Mắn, trước đó em chưa từng có cơ hội được ngồi trên ghế 
nhà trường.

Tuấn Anh

Thu 29 tuổi, cô gái nhút nhát với nụ cười xinh xắn. Trước khi đến 
Nhà May Mắn, cô sống trên miền núi với người cha của mình. Mẹ 
cô qua đời vì một cơn đột quỵ. Thu bị liệt sau một tai nạn, kể từ đó 
cô không thể sử dụng đôi chân của mình. Khoảnh khắc yêu thích 
của cô là những lúc nói chuyện với các bạn gái tại  Nhà May Mắn 
và công việc làm các con thú nhồi bông tại xưởng may.

Thu

Bắt đầu từ tháng 6 
năm 2016, 3 thành 
viên mới đã đến và 
gia nhập đại gia 
đình Nhà May Mắn.

MAISON CHANCE thông tin nội bộ

Cất cánh
Tự lập

Vận động viên taekwondo của chúng tôi là một nhân viên xuất 
sắc trong xưởng may. Cô sẽ chuyển đến một căn hộ tại Làng May 
Mắn sau khi đã sống nhiều năm tại mái ấm. Sự thay đổi này khiến 
Phương có nhiều cảm xúc đan xen, buồn vì phải rời xa tổ ấm nơi 
đã cưu mang cô nhiều năm, nhưng vui vì cuối cùng cô đã có thể 
bắt đầu một cuộc sống mới bằng khả năng của mình.

Phương

Mồ côi và tàn tật (gù và có vấn đề về phát âm do bị sứt môi) 
Hiếu đến với Nhà May Mắn cách đây 8 năm. Anh theo các khóa 
học nghề khác nhau và làm việc tại nhiều vị trí nhưng cuối cùng 
anh cũng đã tìm được công việc ưa thích là phụ bếp. Sau này, 
anh mong muốn được làm việc và sinh sống tại Đắk Nông. 

Hiếu

Vương

Sau 9 năm sinh sống tại mái ấm Nhà May Mắn, Vương luôn mong 
muốn có được một ngôi nhà riêng của mình. Anh là họa sỹ đứng 
đầu phòng tranh về số lượng tranh bán ra, thu nhập của Vương 
hiện tại khá ổn định và điều đó cho phép anh có thể bắt đầu một 
cuộc sống tự lập.

Cập bến mùa xuân
Những thành viên mới.

Những thành viên này đã hoàn 
thành khóa đào tạo nghề và có thể 
làm việc độc lập. Điều này cho 
phép họ có thể thuê căn hộ phù 
hợp cho người khuyết tật tại Làng 
May Mắn và tự chủ về tài chính.

Hai trang, bài: Caroline và Tim. Hình: © McFreddy
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TRANG SỨC CỦA TƯƠNG LAI

Phòng học nghề chế tác đá quý!
Thăm xưởng đá quý của một đối tác tương lai.

Đánh bóng

Phòng học nghề chế tác đá quý sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các 
thành viên khuyết tật Nhà May Mắn. Một thương nhân việt nam 
đến từ Úc - Ông Sơn sẽ giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án này. 
Qua 35 năm kinh nghiệm, Ông mong muốn truyền nghề cho 
những người khuyết tật tại Việt Nam. Chế tác đá quý là một 
nghề phù hợp với người khuyết tật vận động và mang lại cơ hội 
nghề nghiệp cao vì thực trạng thiếu nhân lực lành nghề tại Việt 
Nam. Nhà May Mắn đang triển khai lắp đặt trang thiết bị phục 
vụ cho công việc chế tác để tạo ra sản phẩm đồ trang sức cuối 
cùng và đưa vào thị trường thương mại. Dự án sẽ đi vào thực 
hiện vào tháng 9 năm 2016. Các học viên sẽ được đào tạo các kỹ 
thuật nghiên cứu các loại đá quý với chất lượng khác nhau, kỹ 
thuật cắt, kỹ thuật chạm khắc và đánh bóng. Nhờ vào phòng học 
nghề này chúng tôi có thể sản xuất những sản phẩm cuối cùng 
là đồ trang sức như vòng, bông tai, vòng tay, mặt dây chuyền,…
Bài: Lý Trần, Hình: © McFreddy

Cắt

Lựa chọn

MàiĐánh giá

ĐỘI NGŨ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Cô Dung 

Cô vừa bước qua tuổi 41, đã hơn 19 
năm cô làm việc tại Nhà May Mắn. 
Là một chuyên viên vật lý trị liệu, 
cô hồi phục sức khỏe cho các bệnh 
nhân khuyết tật nặng. Cô thường 
xuyên đến sớm vào buổi sáng, cô 
giúp đỡ thêm các bệnh nhân vào 

giờ nghỉ trưa và là người cuối cùng 
rời khỏi nơi làm việc. Cô không 
khi nào dừng tay, khoảng thời gian 
trống giữa hai bệnh nhân cô tranh 
thủ vệ sinh, khử trùng giường tập, 
dụng cụ. Hiện tại, cô chịu trách 
nhiệm quản lý phòng tập Vật Lý 
Trị Liệu. 

Công việc hàng ngày với người khuyết tật
Vật lý trị liệu và chăm sóc sức khỏe.

Bài: Tim, Hình: 
© McFreddy.

Dũng

Thu

Điệp

Ông Dũng
Năm nay ông 57 tuổi, cả cuộc đời ông làm việc với bệnh nhân thiểu năng 
trí tuệ tại nhiều trung tâm khác nhau. Cách đây 2 năm, chúng tôi bắt đầu 
đón nhận một số thành viên thiểu năng trí tuệ. Đây là công tác chuẩn bị 
trước khi chúng tôi tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm 
bảo trợ xã hội tại tỉnh Đắk Nông.
Thu 
Thu 24 tuổi. Nhà May Mắn là tổ chức đầu tiên cô làm việc sau khi ra 
trường. Tại đây cô học phương pháp làm việc theo nhóm, học bơi để tham 
gia các buổi thủy trị liệu cùng bệnh nhân tại hồ bơi Làng May Mắn..
Điệp 
Anh 28 tuổi. Là một chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên môn của anh là 
làm việc với trẻ em. Anh chịu trách nhiệm tất cả các bệnh nhân khuyết 
tật là trẻ em trong chương trình phục hồi thể chất. Anh cũng tham gia các 
buổi thủy trị liệu cùng các thành viên tại Làng May Mắn.
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Sự khởi đầu của dự án
Nơi tất cả bắt đầu

Đắk Nông

Chúng tôi nói chuyện với nhau từ hơn 3 năm nay về giấc mơ mà 
Tim ấp ủ từ lâu.  Ngày đêm cô suy nghĩ và làm việc trên những 
bản thảo của dự án. Vùng đất, địa điểm để xây dựng không phải 
là sự lựa chọn tình cờ, mà đó là câu trả lời cho những khó khăn 
mà người dân nơi đây đang đối mặt. Chúng tôi đã mất rất nhiều 
thời gian liên lạc với chính quyền địa phương để thuyết phục tính 
cấp thiết của dự án. Sau đó, chúng tôi nhận được tín hiệu ủng 
hộ, tất cả giấy tờ đều được ký kết một cách nhanh chóng thuận 
lợi. Mảnh đất 2.7 ha sẵn sàng cho lễ khởi công. Các hạng mục 
đầu tiên của công trình là bức tường rào, đào ao và san lấp mặt 
bằng. Đối diện với Tim là một dự án lớn, là giấc mơ nay đã dần 
trở thành hiện thực mà cô muốn chia sẻ cùng các bạn. Tim nghĩ 
đến sự thành công của dự án và những nụ cười sẽ đến với nơi đây.
Bài và hình: Maison chance. 

8/5/2016 
một ngày ghi nhớ

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẮK NÔNGNHÓM  XIẾC MAISON CHANCE 

Nhóm xiếc
Một ê-kíp tuyệt vời.

Với tất cả mọi hào hứng, lớp xiếc bắt đầu năm 2013. Các 
buổi học được tổ chức 3 lần một tuần, sau khi tan trường 
và bắt đầu từ 18 đến 20h. Tất cả có 6 chàng trai là thành 
viên của Nhà May Mắn và 2 học viên khác đến từ những 
gia đình kém may mắn bên ngoài. Nhờ đam mê, họ đạp xe 
hơn 2,5km để đến nơi luyện tập. Các buổi học luôn bắt đầu 

bằng việc vận động toàn thân, sau đó là ôn luyện các bài cũ 
và bắt đầu 1 bài mới. Nhóm xiếc được giám sát bởi 2 thầy 
giáo. Các tiết mục trình diễn được kết hợp giữa môn nhào 
lộn trong trang phục thổ dân và hài hước.
Bài: Maison Chance, Hình: © McFreddy

Họ là những người 
trẻ, tràn ngập năng 
lượng sống và giàu 
tiềm năng. Những nụ 
cười tươi rói mỗi lần 
kết thúc buổi trình diễn 
nói lên những tham 
vọng tương lai của họ .
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Công trường dự án Đắk Nông
Sau cơn mưa.

Đây là một công trình rất lớn, gây ấn tượng đầu tiên bởi kiến trúc 
của bức tường bao. Tim là người thực hiện việc thiết kế cho bức 
tường này. Bức tường được xây bằng gạch đỏ kết hợp với những 
bông hoa gió để tạo nên điểm nhấn đặc biệt. 
Ngày chúng tôi đến, các hoạt động tại công trường ngừng lại để 
chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo là san lấp mặt bằng và đào ao. 
Hơn 2/3 diện tích đất sẽ được san lấp và nâng cao lên 80cm và đào 
ao với độ sâu 7,50m.
 

Đây là một công trình mang lại hy vọng 
cho vùng miền khó khăn. Trung Tâm Bảo 
Trợ Xã Hội Nhà May Mắn sẽ góp phần 
vào sự phát triển của vùng.

Các hạng mục đầu tiên của công trình đang được thực hiện. Sau 
đó, chúng tôi sẽ tiến hành trồng các loại cây ăn trái, cây tre dọc 
theo lưới bao và các loại cây leo trên bức tường rào gạch đỏ. 
Chúng tôi mong muốn bắt đầu công trình xây dựng nhà ở đầu năm 
2017. Để làm được điều này, chúng tôi cần phải tìm kiếm hơn một 
nửa khoản vốn đầu tư còn đang thiếu. Chính vì vậy, hơn bao giờ 
hết chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn. Sự giúp đỡ của các bạn là 
yếu tố thiết yếu để đưa dự án này đi vào hoạt động.

Ao hình trái tim, hình trên chụp từ bên trái, hình dưới chụp từ bên phải.

Bài: Maison Chance, Hình: © McFreddy

THÔNG TIN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG ĐẮK NÔNGTHÔNG TIN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 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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ĐỘI NGŨ VỆ SINH

Công việc hàng ngày

Các hành lang của Nhà May Mắn luôn sạch sẽ là nhờ công việc hiệu quả đội ngũ vệ 
sinh. Họ thực sự là những nhân viên chuyên nghiệp. Từ việc sử dụng các loại công 
cụ cho đến cách bố trí, phân công công việc. Họ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình. Các cô tránh cho chúng tôi đi vào những vết bẩn hay thậm chí cảnh bảo chúng 
tôi tránh trượt chân trên vỏ chuối, chúng tôi biết ơn về điều đó.  Chỉ cần họ vắng mặt 
nửa ngày là đủ để cho chúng tôi thấy sự cần thiết và ý nghĩa của công việc này. Vào 
mùa khô, họ phải đối mặt với bụi bẩn, và những dấu chân vào mùa mưa. Họ chưa 
bao giờ phàn nàn hay trách móc dù chỉ một lời. Tên các cô là : Hoa, Năm, Bảy, Long, 
Hiệp, Phương và Thủy. Trong bức hình này cô Phương không có mặt. Không phải 
lúc nào chúng tôi cũng bắt gặp nụ cười này, tuy nhiên buổi chụp hình hôm nay là một 
cơ hội để chúng tôi thấy những con người tươi vui, hóm hỉnh đằng sau công việc.
Bài: Maison Chance, Hình: ©McFreddy.
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Maison Chance
 Việt Nam 

Giúp đỡ, cũng có 
nghĩa là tô thêm sắc 
màu cho những cuộc 
sống khác.


