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LỜI MỞ ĐẦU CỦA TIM
Chúc mừng năm mới đến các bạn của Nhà May Mắn!
Mong rằng năm mới 2018 sẽ mang đến cho các bạn nhiều sức
khỏe, niềm vui và may mắn.
Mong rằng các bạn sẽ thực hiện được những giấc mơ của mình!
Về phần Tim, Tim đã có buổi tiệc chào đón năm mới tại Làng May
Mắn với tất cả các thành viên trong gia đình lớn của mình, nhưng
năm nay có một vị khách mời đặc biệt, đó là em trai của Tim,
Vincent, em ấy đã trở lại Việt Nam sau 22 năm. Từ cuối năm 1994
đến cuối năm 1995, Vincent sống với Tim và giúp đỡ những thành
viên đầu tiên của Nhà May Mắn. Thời đó chúng tôi chỉ có một căn
nhà tồi tàn để che nắng, che mưa cho các em đường phố và căn
nhà này đối diện với một cái chòi lá nơi những anh em khuyết tật
ở. Vincent dạy vẽ cho các em nhỏ, đi đánh bi-da cùng các em ấy.
Em ấy cũng giúp chăm sóc, rửa vết thương, tắm rửa, mang thức ăn
và nước uống cho những anh em khuyết tật. Vincent cũng đi khắp
các bệnh viện chăm sóc những thành viên của Nhà May Mắn đang
được điều trị. Tim và Vincent đã gặp một em bé mồ côi tên Quang,
ăn xin ở Huế và chúng tôi đã đưa Quang vào Sài Gòn.
Vincent gặp lại Quang sau 22 năm, Quang đã có vợ và hai con.
Quang đã mở một quán ăn hải sản và cá nướng nhỏ.
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Minh là một trong những người khuyết tật được Vincent rửa những vết loét sâu. Hôm nay gặp lại, Minh đã khỏe mạnh
và Minh đã mở một xưởng may nón nhỏ cùng với vợ của mình. Họ có với nhau hai đứa con trai, đứa lớn tên «Vinh»,
như tên Việt Nam của Vincent. Chúng tôi rất xúc động khi gặp lại nhau. Vincent đã rất ngạc nhiên bởi sự phát triển của
Nhà May Mắn, và Tim, Tim cũng hạnh phúc khi thấy người em trai điếc của mình thích thú tất cả những gì mà Tim đã
làm để giúp cho những người kém may lấy lại thăng bằng và tình yêu cuộc sống.
Năm 2017 của Tim là một năm đầy những chuyến đi, để tìm nguồn quỹ xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội trên Tây
Nguyên. Dự án lại phát triển thêm và từ 100 cư dân dự kiến sẽ đón nhận, chúng tôi đã quyết định xây thêm khu vực ký
túc xá với 150 chỗ, đảm bảo cho các học sinh đồng bào thiểu số được đi học. Các em đang ở quá xa nên thật khó đi về
mỗi ngày.
Công trình đã xây xong 70% vào cuối năm 2017, chúng tôi sẽ tiến hành theo từng giai đoạn và sẽ đón 25 thành
viên đầu tiên vào giữa năm 2018. Ngân sách đầu tư cho dự án là 2.500.000 USD, hiện chúng tôi đã huy động được
2.000.000USD, số còn lại chúng tôi hy vọng sẽ sớm đạt được!
Hãy cùng Tim nhìn lại báo cáo tài chính năm 2017,
những con số này, bạn xem: chi phí hoạt động thực
tế tại TP.HCM của chúng ta lên đến 689,571USD và
thu nhập của chúng ta lên đến 710,389USD. Năm
2018, ngân sách xây dựng và hoạt động dự tính cho
Nhà May Mắn Đắk Nông là 1,699,121USD và tại
TP.HCM là 752,793USD, tổng cộng chúng ta sẽ cần
huy động 2,451,914USD năm nay.
Tim xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý giá của
các bạn trong năm 2017 và Tim vui mừng được tiếp
tục làm những việc tốt đẹp này cùng các bạn trong
năm 2018.
Tim thân gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất
Tim
Hình © Doan Nga
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Tất cả nội dung là bản quyền của © Maison Chance Việt Nam. Với sự đồng ý của
Maison Chance, nội dung này có thể được sao chép với điều kiện ghi rõ nguồn
và giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của nội dung.
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Đây là Hải,
Quản lý phòng bánh, chúc những điều
tốt đẹp nhất đến với các bạn với nụ cười
và Lời Chào từ Maison Chance.
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NHÀ MAY MẮN ĐANG VẬN HÀNH

Những thợ cơ khí, chìa khóa cho sự thành công
Những ngón tay lấm bẩn

Thuấn, Thiện, Nhật, Triết và Non là người thợ thứ năm, hình phía dưới bên phải.
Nhà May Mắn nhận những chiếc xe
lăn từ khắp nơi trên thế giới. Chúng
là phương tiện hàng ngày của người
khuyết tật và dĩ nhiên một số xe bị hư
hỏng sau một thời gian sử dụng.
Nhưng ngay cả khi bị hư hỏng thì

những món quà quý giá này cũng
không bị bỏ đi. Chúng được tái sử
dụng và được chuyển đến phòng sửa
chữa. Tại đây, năm đồng nghiệp của
chúng tôi sẽ kiểm tra

và sửa chữa lại hoặc thậm chí là thiết
kế lại. Thiện, Non và Nhật là những
người nhân viên bảo trì cơ sở vật chất
tại Nhà May Mắn, Trung Tâm Chắp
Cánh và Làng May Mắn.

Triết và Thuấn là tài
xế đồng thời cũng kiêm
luôn việc sửa chữa. Họ
sửa chữa và thiết kế lại
các xe cũ và hỏng, họ
tháo chúng ra, cưa cắt,
hàn và ráp những thiết
bị để tạo ra một chiếc xe
mới. Việc này rất quan
trọng vì nhiều thành
viên của Nhà May Mắn
chưa có xe lăn phù hợp
với nhu cầu rất riêng của
mình.
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04

NHÀ MAY MẮN VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Những tình nguyện viên, nguyện giữ cam kết

Tấm lòng của các Tình Nguyện Viên

Nhà May Mắn luôn hân hoan chào đón những tình nguyện
viên đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó một số bạn
đã đến từ Ấn Độ, Thụy Sỹ, New Zealand, Bỉ, Mỹ, Pháp,
Nhật, Canada, Úc, Đức và Ý! Cho đến nay, công tác tình
nguyện đã trở thành một phong trào rộng khắp nơi và số
tình nguyện viên càng ngày càng tăng. Động lực của mỗi
người đều khác nhau: giúp đỡ người khác, khám phá văn
hóa, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, bước ra khỏi nơi
mình lớn lên,

du lịch, mở lòng ra với mọi người, học một ngôn ngữ
mới… Sự thành công của các hoạt động nhân đạo chỉ đơn
giản là từ những lợi ích mà các tình nguyện viên mang lại.
Cho đi là một nguồn vui. Antoine de Saint-Exupéry vào
một ngày đẹp trời đã viết: « Bạn có muốn hạnh phúc? Hãy
đem lại sự hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ được hạnh
phúc». Trong năm 2017, có 17 tình nguyện viên đang trải
nghiệm điều này ở Maison Chance.

Tom

Anne-Cécile
Tập phục hồi chức năng, người Pháp
Thời gian làm việc: 3 tháng
Sở thích: Bơi lội và học tiếng Việt

Tập vật lý trị liệu, người Bỉ
Thời gian làm việc: 6 tháng
Sở thích: Uống bia và chơi guitar

Elisabeth

Abhishek
Thầy giáo dạy tiếng Anh, người Ấn Độ
Thời gian làm việc: 4 tháng
Sở thích: đi du lịch và làm việc với trẻ em

Tập vật lý trị liệu, người Pháp
Thời gian làm việc: 3 tháng
Sở thích: đọc sách và nghe nhạc

Kai

Eugénie

Làm truyền thông, người lai Nhật và Anh
Thời gian làm việc: 6 tháng
Sở thích: đọc tiểu thuyết và đi du lịch

Hoạt động trị liệu, người Pháp
Thời gian làm việc: 2 tháng
Sở thích: chơi cầu lông và nấu ăn
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05

KHỞI NGHIỆP TỪ NHÀ MAY MẮN

Lâm, người thầy giáo trên xe lăn
Nhà thơ, nhà giáo và người chồng

Lâm đến với Nhà May Mắn vào tháng
2 năm 2006, năm đó Lâm 21 tuổi và đã
gặp tai nạn tháng 11 năm 2004. Từ một
thanh niên tràn đầy sức khỏe Lâm đã trở
thành một người bị liệt tứ chi, không thể
tự ngồi một mình trên giường và càng
không thể tự ra khỏi chiếc xe lăn của
mình mà không có người trợ giúp.
Anh được bộ phận y tế của Nhà May
Mắn chăm sóc và tập vật lý trị liệu, sau
đó, tuy Lâm có nhiều vấn đề về sức khỏe
nhưng Lâm vẫn đã theo học vi tính.
Trong hai năm nay, Lâm trở thành thầy
giáo dạy tin học tại trường Làng May
Mắn, anh đã dạy học cho 198 học sinh!
Vào tháng giêng năm 2014 Lâm đã gặp
người bạn đời của mình, và họ đã đăng
ký kết hôn vào tháng 9, 2016. Từ đó hai
người sống chung tại căn hộ được thiết
kế phù hợp với xe lăn tại Làng May
Mắn. Lâm là một nhà thơ lãng mạn, anh
đã xuất bản hai tập thơ vào năm 2010 và
2013. Hàng ngày, Lâm vẫn viết những
lời yêu thương dành tặng cho vợ mình
qua Facebook.

Triết lý sống của Lâm
Trong cuộc sống, bạn phải biết chấp
nhận nỗi đau và phải vượt qua nó. Hạnh
phúc sẽ đến khi bạn biết chia sẻ tình yêu
cuộc sống với những người khác.

Hình © McFreddy
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NHÀ MAY MẮN CHO NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Những Thành viên mới

Bốn thành viên khuyết tật mới của Nhà May Mắn
.

NGUYỄN QUỐC DŨNG
Dũng đã đến với thế giới này từ 30
năm trước tại tỉnh Long An. Năm
24 tuổi, Dũng làm việc tại Công Ty
Aluminium Window. Một ngày nọ,
một tai nạn đã ập xuống tại công
trường nơi anh đang làm việc. Bị
chấn thương tủy sống, Dũng bị liệt
hai chi dưới. Mặc dù bị khuyết tật
nhưng Dũng rất muốn làm việc,
và hơn hết, Dũng không muốn cha
mẹ già phải lo lắng cho mình. Hiện
Dũng đang theo học nghề may.

Những người thụ hưởng
được Nhà May Mắn nhận
vào sau khi xem xét hồ sơ
của họ và được phỏng vấn
với những nhân viên xã hội.
Nhà May Mắn thẩm định
nhu cầu của họ về mặt chăm
sóc và giáo dục để ký một
bản thỏa thuận giữa hai bên.

TRẦN VĂN HUỲNH
Huỳnh sinh ngày 12 tháng 9 năm
1989 tại Thới Lai, Cần Thơ. Hai
chi dưới từ thắt lưng của Huỳnh
bị liệt do một tai nạn xe máy trong
lúc đi học về vào năm 2009. Hiện
Huỳnh đang học may tại Nhà
May Mắn. Mục tiêu của Huỳnh
là tự lập được và sẽ không còn lệ
thuộc vào Nhà May Mắn nữa.

ĐỖ TRỌNG HIẾU
Hiếu là người con của Bến Tre.
Một tai nạn giao thông đã khiến
Hiếu bị liệt hai chi dưới năm anh
21 tuổi. Hiện nay, Hiếu 27 tuổi
và Hiếu đang mong muốn có một
công việc tốt. Để đạt được mục
tiêu của mình, Hiếu đang theo học
vi tính cùng những thầy giáo tại
Nhà May Mắn.

NGUYỄN TRUNG TÍNH
Tính sinh ngày 10 tháng 8 năm
1984 tại An Giang. Năm Tính 18
tuổi, trong một lần ngủ thì Tính
bị mộng du và leo lên cây cau và
té từ trên cao xuống, tủy sống của
Tính đã bị tổn thương sau tai nạn,
từ đó anh ngồi xe lăn và mọi cử
động cũng bị hạn chế. Tại Trung
Tâm Chắp Cánh, Tính đã chọn
học nghề làm đá bán quý.
Hình © McFreddy
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NHÀ MAY MẮN TẬP BƠI!

Hồ bơi để làm gì?
Thủy trị liệu và hơn thế nữa

Eugenie đang tập cho trẻ Khuyết tật vận động

Cảnh hồ bơi của Làng May Mắn

Đặc biệt thiết kế dành cho thủy trị
liệu, hồ bơi của Làng May Mắn được
trang bị một đường ram và một ròng
rọc rất tiện lợi để chuyển những thành
viên khuyết tật xuống nước. Phương
pháp này rất ích lợi cho những người
khuyết tật vì khi xuống nước thì họ dễ
dàng nổi. Với việc kém vận động, họ
chỉ cần thả lỏng cơ thể là có thể thực
hiện được các bài tập bơi bổ sung hàng
ngày. Hồ bơi đồng thời cũng dành cho
các em nhỏ. Tất cả các em học sinh tại

trường Làng May Mắn đều được học
bơi. Ở một quốc gia mà rất nhiều người
không biết bơi và có nhiều người chết
đuối thì việc dạy bơi cho trẻ nhỏ là thật
sự cần thiết.
Để mang lại nhiều hữu ích và cả niềm
vui, hồ bơi còn mở cửa cho tất cả các
thành viên của Nhà May Mắn, hơn
500 người, bao gồm tình nguyện viên,
khách viếng thăm và cư dân sống tại
Làng May Mắn.

Nhiệt độ nước trong hồ
bơi là 300C. Nhiệt độ
ấm nóng làm thư giản
hệ thần kinh, cơ bắp
và giảm co cứng cơ đối
với những người bị tật.
Trụ ròng rọc để đưa người khuyết
tật xuống nước

Thu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu với một bệnh nhân trong nước
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Khởi động trước giờ bơi

Trị liệu trong nước tại Làng May Mắn

PHÒNG ĐIÊU KHẮC CỦA NHÀ MAY MẮN

Tác phẩm điêu khắc bằng đá cho năm Tuất
Miếng lót ly bằng đá

Những chiếc đế lót ly được khắc từ đá Serpentine, những khối đá màu
xanh ôliu đẹp từ miền bắc Việt Nam. Các phiến đá thô được cắt thành
các khối lớn bằng một cái cưa to. Những hình tròn được khoét từ khối
Serpentine bằng một chiếc cưa khác có hình chuông. Những vòng tròn
thô này lớn hơn thành phẩm vài milimet, sau đó chúng sẽ được tinh chế,
mài nhẵn và đánh bóng.

Phòng gia công Đá Bán Quý đã được
hình thành vào năm 2016 và những người
hưởng lợi của chúng tôi đã không phí chút
thời gian nào để học ngay nghề mới này.
Một số người làm việc đến tận khuya mới
nghỉ, đặc biệt khi những đơn hàng lớn
được giao. Công Ty Roche Diagnostics
Việt Nam, đối tác của chúng tôi trong suốt
mười năm nay, đã đặt hàng 1000 bộ 6 đế
lót ly để tặng cho các đối tác trong dịp Tết
Mậu Tuất.
Quy trình sản xuất được đẩy mạnh. Mọi
người làm việc không ngừng để tạo ra
những chiếc đế lót ly trong nhiều tuần để
hoàn thành đơn đặt hàng trước khi bắt đầu
năm Tuất. Những miếng lót ly xinh xắn
này được trình bày trong các hộp tre thật
đẹp được chuẩn bị trong Phòng Thủ Công
Mỹ Nghệ.

Hình © McFreddy
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Đắk Nông
Hội thảo về
nông nghiệp
hữu cơ
Vào tháng 12 năm 2017, không khí
se lạnh ở Đắk Nông được làm ấm
lên nhờ sự nhiệt tình của những kỹ
sư nông nghiệp và những vị khách
mời. Nhà May Mắn đã tổ chức một
buổi hội thảo xoay quanh nông
nghiệp xanh với mục đích thành
lập một dự án sản xuất nông nghiệp
đủ để cung cấp cho gần 300 người
trong trung tâm bảo trợ xã hội
tương lai.
Vào buổi sáng sớm, kỹ sư giám sát

công trình dẫn mọi người đi tham
quan công trình thực tế đang xây
dựng. Đoàn đã dừng chân khá lâu
tại khu đất rộng 1 héc-ta đươc dành
riêng để trồng trọt và chăn nuôi
nhằm đẩy mạnh các nghiên cứu về
môi trường thổ nhưỡng và các loại
cây trồng phù hợp. Những thông tin
này nhằm giúp những kỹ sư đề xuất
những chọn lựa tốt nhất cho nông
trại hữu cơ của Nhà May Mắn.

Buổi hội thảo được bắt đầu với phần giới
thiệu của những người tham gia, bao
gồm những chuyên gia về nông nghiệp,
nhân viên địa phương, Tim và những
thành viên của Nhà May Mắn. Những
ý tưởng độc đáo đã được trình bày bởi
nhiều chuyên gia khác nhau để lập nên
một dự án khả thi trên 1 héc-ta và trong
tương lai sẽ có thể nhân rộng lên đến 10
héc-ta. Trong các đề xuất, mô hình sản
xuất nông nghiệp có sự tham gia của
những người khuyết tật đã dành được
sự quan tâm nhiều nhất, với hi vọng tạo
ra những sản phẩm có giá trị cao về mặt
kinh tế như trồng cây vani trên xơ dừa,
trồng cây thủy canh, canh tác trong nhà
kính hay lắp đặt hệ thống tưới tiêu tiết
kiệm nước.
Buổi hội thảo kéo dài cả buổi sáng trước
khi Tim nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, một
số cuộc tham vấn vẫn sẽ là cần thiết cho
Nhà May Mắn nhằm chọn ra dự án hiệu
quả nhất để thành lập nông trại hữu cơ
này.

Hình © McFreddy
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Ảnh tập thể của những người tham gia hội thảo nông nghiệp, và dưới đây, Tim trong bài thuyết trình của mình trước
những người cùng tham gia.

Cuộc họp và hội thảo đã diễn ra bên trong ngôi nhà dài theo
phong cách dân tộc thiểu số.
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Thăm công trường
Vào năm 2017, nhờ những nỗ lực rất
lớn để huy động vốn, nhiều hiệp hội
và công ty đã biết đến dự án xây dựng
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May
Mắn Đắk Nông.
Nhiều hiệp hội lớn đã tài trợ cho
Nhà May Mắn và cả những người
nổi tiếng... Trong đó có những người
nổi tiếng như MC Nguyễn Cao Kỳ
Duyên, MC Thanh Bạch và MC Ca
sĩ, Diễn viên Quý Bình. Việc gây quỹ
cho công trình xây dựng đã được khởi
động như vậy. Trong những tháng đầu
tiên, ngôi nhà sàn lấy cảm hứng từ
kiến trúc của đồng bào người Êđê đã
được xây dựng. Ngôi nhà này sẽ là nơi
ở của các tình nguyện viên và có thể
đón tiếp khoảng 20 người trong phòng
tập thể. Ngôi nhà có một khoảng sân
lớn, một đường ram cho người đi xe
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lăn lên xuống cũng như bốn phòng
tắm đẹp được trang trí tiện nghi và
gọn gàng. Sau ngôi nhà có một hàng
rào vây quanh để nuôi thú. Hiện có
hơn 50 con gà được nuôi. Nơi đây,
chúng tôi cũng có kế hoạch nuôi dê,
ngựa và chó. Những con thú này sẽ
làm nên một phương thức trị liệu bằng
vật nuôi cho người khuyết tật và chậm
phát triển.
Giữa năm 2017, đã được xây một số
hạng mục kế bên hồ hình trái tim. Hai
căn nhà lưu trú cho những thành viên
khuyến tật đã hoàn thành với những
mái lợp tôn giả ngói đỏ. Sân chơi và
trường học được tài trợ bởi tổ chức La
Bonne Étoile, tổ chức từ thiện của Bà
Leaticia Hallyday. Hiện vẫn còn các
phòng học nghề đang được xây dựng.
Nhà ăn có sức chứa lên tới 300 người.

Công Ty CP Xây Dựng Đắk Lắk đã
tham gia thực hiện việc xây dựng
trung tâm từ những ngày đầu tiên.
Mỗi lớp học được sơn màu khác nhau
và mỗi ngôi nhà đều được chăm chút
tỉ mỉ trong từng chi tiết. Công việc
được đẩy nhanh tiến độ vào cuối năm
với việc xây đài chứa nước. Trước đài
nước là cổng chính, phòng bảo vệ và
quán café kết hợp với cửa hàng trưng
bày sản phẩm; phòng y tế và nhiều
khối nhà chức năng khác cũng đang
được xây dựng.

PHÓNG SỰ CHÍNH: ĐẮK NÔNG

Hình © McFreddy
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Tim trước ngôi nhà của người thụ hưởng trong tương lai.

Quán café – phòng trưng bày sản phẩm đang
xây dựng kế bên đài chứa nước. Những sản
phẩm được làm ra bởi những người học
nghề sẽ được trưng bày và bán tại đây. Quán
cũng sẽ mở cửa cả ngày cho khách tham
quan và phục vụ ăn uống nhẹ.

Phòng bảo vệ nằm ngay lối vào của cổng
chính Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội sẽ được
trang bị một bàn làm việc với một màn hình
quan sát. Tại đây, bảng điều khiển và phân
phối điện cũng sẽ được lắp đặt. Các bức
tường rào và phòng bảo vệ được xây bằng
gạch tự nhiên không tô, màu cam. Trung
Tâm sẽ được bảo vệ 24/7 để đảm bảo an
toàn tối đa.

Hình © McFreddy
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Tim và MC Thanh Bạch trên đài nước.

Đài chứa nước
Công việc xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội
Nhà May Mắn đã tăng tốc vào cuối năm 2017,
đặc biệt với việc xây một đài chứa nước. Đài
nước cao 20 mét, 3 tầng và có thể chứa 20 ngàn
lít nước! Ở tầng trên cùng là sàn quan sát, nơi
bạn có thể nhìn toàn cảnh của trung tâm. Đài
nước sẽ cung cấp nước toàn bộ cho trung tâm.

Quang cảnh sân chơi và nhà trường trong tương
lai được tài trợ bởi tổ chức La Bonne Etoile, tổ
chức từ thiện của Bà Laeticia Hallyday.

Hình © McFreddy và Tim
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Những thành viên thụ hưởng sắp tới ở Đắk Nông
Những chuyến đi thực tế

Cao nguyên, nơi có nhiều người dân tộc thiểu số
sinh sống
Đắk Nông là một nơi có quang cảnh đẹp và xanh
nhưng lại chưa có một trung tâm xã hội quy mô lớn
để chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Việc mở cửa Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May
Mắn được mong đợi rất nhiều. Trong nhiều lần đến
thăm, Tim đã gặp những người kém may mắn tại
địa phương, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Một
số người đã dành chỗ để ở tại Nhà May Mắn Đắk
Nông.

Nghĩa 14 tuổi và Thảo 9 tuổi là hai anh em bị khuyết
tật bẩm sinh từ lúc chào đời (bại não). Tại đây, Ngôi
Nhà mới sẽ là môi trường xã hội rất tốt cho họ, chức
năng vận động và trí tuệ của họ sẽ được chăm sóc và
phát triển. Những bài tập này sẽ giúp họ tự chủ hơn.

Hai chi dưới của Hà bị yếu (Hà là người thiểu số
dân tộc Nùng) cản trở việc di chuyển của em. Em
ấy không được đến trường và được em gái chăm sóc
tại nhà. Hà chỉ có thể kiểm soát một số cơ của mình
và với những lần tập vật lý trị liệu, các chức năng
đi lại của em ấy đã có dấu hiệu cải thiện. Bên trái
phía dưới là người đi cùng chúng tôi, MC nổi tiếng
Thanh Bạch. Nghệ sĩ Thanh Bạch đang giao lưu
và chia sẻ thân thiện với Hà.
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Chiến bị hội chứng Sotos, một khối u não và một
khối khác trên lưng. Anh trở thành cha dượng của bé
Hiền, đứa con gái riêng của người vợ cũ. Hiền, bị
thiểu năng trí tuệ và ngồi xe lăn. Em ấy ý thức được
hoàn cảnh của mình và biết nói được chút đỉnh, em
ấy sẽ được đi học tại trung tâm bảo trợ xã hội.

H’Giêng Cư năm nay 24 tuổi (dân tộc M’Nông).
Chân của Cư bị dị dạng và thường bị đau đớn khi
ngồi. Do đó Cư thường nằm cả ngày. Các buổi tập
vật lý trị liệu sẽ giúp Cư dần dần sử dụng được xe
lăn để có thể tự di chuyển một mình và đến trường
trên chiếc xe lăn của mình.

Những người dân tộc thiểu số đa phần sống thiếu
thốn từ nguồn thu nhập ít ỏi khi trồng café hay chăn
nuôi nhỏ lẻ. Những ngôi nhà nơi đây thường là nhà
sàn bằng gỗ theo truyền thống, chúng thực sự rất
mộc mạc. Các vách ngăn chủ yếu là những tấm ván
đơn giản. Những con vật nuôi di chuyển tự do quanh
nhà. Bạn hãy tưởng tượng những khó khăn của họ
vào mùa đông và những ngày mưa.

Y Tung (dân tộc M’Nông) bị dị tật tay và chân khi còn rất
trẻ. Hiện anh đã 30 tuổi và mong muốn học nghề ở Nhà
May Mắn để có thể tự kiếm sống.

Hình © McFreddy
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Nhảy với những Ngôi Sao
Họ ủng hộ những việc Tim làm

Sự kiện từ thiện ở Việt Nam của Nhà May Mắn được tổ chức lần
đầu tại Tp Cần Thơ vào tháng 9 vừa qua. Sự ủng hộ nhiệt tình và
danh tiếng của những nghệ sĩ lớn của Việt Nam đã giúp khởi động
buổi biểu diễn gây quỹ cho Nhà May Mắn. MC Thanh Bạch và
Cô Thúy Nga, chủ Paris By Night, trong trang phục rực rỡ là
những gương mặt nổi tiếng được nhiều người hâm mộ dễ dàng
nhận biết, đã góp phần làm cho đêm sự kiện từ thiện thành công
rực rỡ. Thêm vào đó, từ sự hào phóng của các nhà tài trợ, đã giúp
chúng tôi thu được hơn 10.000 USD cho các dự án của Nhà May
Mắn...

Tim và MC Thanh Bạch
Một vài tuần sau, MC Thanh Bạch đã một lần nữa góp phần
mời gọi những nghệ sĩ chung tay để tổ chức lễ hội Trung Thu,
một ngày đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ tại Làng May Mắn.
Nhiều mạnh thường quân, nhà tài trợ và các nghệ sĩ tình nguyện
đã mang đến cho các em không khí thật vui, điều có thể dễ dàng
nhìn thấy trên khuôn mặt rạng ngời của các em khi xem các tiết
mục xiếc ảo thuật và các màn biểu diễn văn nghệ. Vào tháng 12,
MC Thanh Bạch lại đồng hành cùng Tim tại công trình của dự
án Đắk Nông để tham gia buổi hội thảo về chủ để xây dựng nông
trang xanh tại trung tâm bảo trợ xã hội mới của Nhà May Mắn.

Các nghệ sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam cũng đã mang lại
những sự ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau. MC, diễn
viên, Ca sĩ Quý Bình cũng có mặt giới thiệu cho buổi ra mắt
sách của Tim tại Sài Gòn và Hà Nội. Anh cũng đồng hành trong
hai chuyến biểu diễn gây quỹ ở Anh với Ca sĩ Lâm Ngọc Hoa và
Ca sĩ Bằng Cường. Ba nhân vật này cũng đã hát cho các em của
Làng May Mắn trong buổi lễ trao giải thưởng vẽ tranh. Cùng với
những người nổi tiếng, Nhà May Mắn dần được biết đến nhiều
hơn trong cộng đồng người Việt Nam.

Ba Ca sĩ Bằng Cường, Lâm Ngọc Hoa và Quý Bình

Diễn viên Đoàn Thanh Tài khi
được đăng quang ngôi vị cao nhất
Nam Vương Việt Nam và Quốc Tế,
đã tổ chức một buổi tối gặp tại Sài
Gòn và chúng tôi đươc anh dành
tặng cơ hội tham gia bán đấu giá hai
bức tranh do những người khuyết tật
của Nhà May Mắn vẽ. Cả hai bức đã
được bán với giá 110 triệu đồng.
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Cuốn sách bằng tiếng Việt của Tim
Một sự thành công tức thì

Năm 2013 Tim đã viết cuốn
sách bằng tiếng Pháp «Nhà
May Mắn, một tương lai cho
những người kém may mắn tại
Việt Nam». Một nửa cuốn sách
kể về câu chuyện của Nhà May
Mắn nơi không thể tách rời với
cuộc đời của Tim. Nửa còn lại
là 16 câu chuyện của những
thành viên thụ hưởng nơi đây, vì
câu chuyện của Nhà May Mắn
cũng là câu chuyện của họ. Để
tiếp cận người đọc rộng rãi hơn,
Tim đã dịch cuốn sách này sang
tiếng Việt.

Cuốn sách đã được phát hành lại với một số câu chuyện mới được
thêm vào và cho in lại, trước khi được xuất bản tại Sài Gòn vào ngày
16 tháng 8 năm 2017. Buổi ra mắt cuốn sách là một thành công lớn.
Hội trường chật kín người và chúng tôi đã may mắn nhận được số tiền
hơn 20.000 USD của một nhà tài trợ ẩn danh.
Sau thành công của buổi ra mắt sách đầu tiên, cuốn sách đã được phát
hành tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua. Cùng trong đó, kênh truyền hình
VTV1 đã mời Tim tham gia chia sẻ câu chuyện của mình và buổi nói
chuyện đã được phát trực tiếp ngay trong buổi chiều hôm ấy!
Tim muốn thông điệp yêu thương của mình được chia sẻ đến với
nhiều người nhất. Hiện cuốn sách này đang được dịch sang tiếng Anh.

Hình © Maison Chance
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NHỮNG CHUYẾN ĐI CỦA TIM

Cánh chim hi vọng!
Lòng bác ái không biên giới

Canada, Thành phố Montréal, tháng 6 năm 2017
Tim và Jean Pierre Desrosiers
Từ phía sau Bà Thi Be ban tổ chức đêm gala

Tim thường xuyên đến nhiều nước trên thế giới,
nơi có các cộng đồng Nhà May Mắn quốc tế để
gây quỹ chăm lo cho những người khuyết tật và
trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Tim phải nỗ lực gấp
đôi trong năm nay để tìm đủ nguồn tài chính cho
việc hoàn thiện việc xây dựng dự án Đắk Nông.
Hiện Tim còn rất ít thời gian cho đến ngày mở
cửa trung tâm bảo trợ xã hội mới, do những điều
chỉnh mới, ngân sách dự toán cũng tăng hơn mục
tiêu ban đầu. Vì vậy, Tim đã tham gia vào những
sự kiện từ thiện kéo dài nhiều tuần tại Việt Nam,
Canada và Châu Âu vào giữa tháng 4 và tháng 12
vừa qua. Những chuyến bay quốc tế để gây quỹ
này đã thành công nhờ các nhà tài trợ hào phóng,
sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại nước ngoài
và những người nổi tiếng trong nước.

Canada, Thành phố Toronto, tháng 6 năm 2017
Ban tổ chức Nhà May Mắn
Na Uy, Thành phố Oslo, tháng 9 năm 2017
Tim, trong buổi gala vinh danh Nhà May Mắn

Pháp, Thủ đô Paris, tháng 5 năm 2017
Tim, ca sĩ Lệ Thu và nhà hảo tâm Lê Ngọc Vân Hồng
(đang cầm micro)
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Một gala ở
thành phố
Manchester,
Nước Anh:
Bằng Cường,
Nguyễn Cao
Kỳ Duyên,
Tim, Lâm
Ngọc Hoa và
Quý Bình

CHỨNG TỰ KỶ, MỘT SỰ GIÚP ĐỠ!

Các trò chơi hy vọng
Chăm sóc cho người khuyết tật về trí tuệ

Từ hơn một năm nay, Trường Làng May Mắn tại Sài Gòn
đã đón nhận những trẻ em bị tự kỷ hoặc chứng rối loạn
phát triển, chậm phát triển trí tuệ… Các em gặp nhiều khó
khăn trong giao tiếp và hòa nhập với xã hội. Khoảng mười
em, độ tuổi từ 3 đến 17 tuổi và được chia ra trong nhiều lớp
khác nhau của trường, các em đều được theo học chương
trình giáo khoa với các em bình thường khác. Các buổi học
chuyên biệt hàng ngày và những tiết học hòa nhập được tổ
chức riêng với giáo viên chuyên biệt Thanh Hoa. Ngoài
ra, các em còn được tham gia các hoạt động trị liệu và tập
vật lý trị liệu cùng những tình nguyện viên. Những buổi
học này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt vì những hoạt động của
mỗi em được thực hiện theo từng chứng rối loạn riêng để
giúp các em đạt được sự tự chủ và phát triển những thói
quen giao tiếp.
Để thu hút được sự chú ý của các em và phát triển khả
năng tập trung thì những bài tập được hướng dẫn dưới
dạng trò chơi rất vui như ném bóng, tô màu, làm đồ thủ
công…Sự sáng tạo thật cần thiết để kích thích giác quan
và giúp các em học một cách hào hứng hơn.
Nhà May Mắn đang có kế hoạch đón nhiều trẻ em bị chứng
tự kỷ hoặc/và rối loạn tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã
hội sẽ mở cửa trong thời gian tới tại Đắk Nông.

Hình © McFreddy
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TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG BỆNH TÂM THẦN

Nơi mọi chuyện bắt đầu
Trở lại thăm Thủ Đức

Cuối tháng 12 vừa qua, các
thành viên của Nhà May Mắn
đã có chuyến thăm và tặng quà
cho các bệnh nhân tại trại tâm
thần Thủ Đức, Sài Gòn. Tại đây
năm 1993, Tim đã gặp Thành,
thành viên đầu tiên của Nhà
May Mắn. Nơi đây luôn gợi lên
những khoảnh khắc khó quên,
luôn mãi khắc sâu trong tâm trí
của Tim. Khu điều trị được che
bóng bởi nhiều cây cổ thụ và
nơi đây đang có khoảng 1300
bệnh nhân đến từ mọi miền đất
nước. Bệnh nhân được chia
theo độ tuổi, giới tính và bệnh
lý của họ. Một số bệnh nhân
ngoài bị tâm thần ra thì họ còn
mắc các chứng bệnh khác như

bệnh lao hoặc HIV. Từ ngày
Tim đón Thành ra từ trại tâm
thần Thủ Đức, mỗi năm Nhà
May Mắn đều đến nơi đây để
thăm và hỗ trợ các bệnh nhân.
Năm nay, Tim, Vincent (em
trai của Tim) và các thành viên
của Nhà May Mắn đã thăm
cũng như tặng quà cho từng
bệnh nhân. Mỗi phần quà bao
gồm: những chiếc bánh được
làm từ phòng bánh của Làng
May Mắn và một chiếc áo thun
với màu xanh hy vọng. Buổi
viếng thăm kết thúc bằng niềm
vui rạng rỡ trên môi, những
lời ca, tiếng hát đong đầy yêu
thương và lời hứa sẽ quay lại
vào năm tới.

Tim, Thành và Bs Sơn, người phục vụ kể từ lần đầu
tiên Tim đến thăm trại tâm thần vào năm 1993

Hình © McFreddy
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NHÀ MAY MẮN Ở NƯỚC NGOÀI

Nhà May Mắn
kính chúc tất cả một năm Mậu Tuất hạnh phúc!

Maison Chance Belgique

Maison Chance Suisse

Maison Chance France

80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles
Belgique
e-mail: belgique@maison-chance.org

Case postale 5201
1003 Lausanne
Suisse
e-mail: suisse@maison-chance.org

40 rue Damrémont
75018 Paris
France
e-mail: france@maison-chance.org

MAISON CHANCE - Nhà May Mắn
Trung Tâm Chắp Cánh
19A, Đường số 1A, Kp 9, P. Bình Hưng Hoà A
Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 (028) 62-659-566 E-mail: vietnam@maison-chance.org

www.maison-chance.org
Maison Chance États-Unis

Maison Chance Canada

2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207
USA
e-mail: usa@maison-chance.org

5830 De Canseau
St-Léonard, QC, H1P 1H9,
Canada
e-mail: canada@maison-chance.org

23

Đồng ý với sự cố gắng,
và với cả sự thử sức.

Maison Chance
Vietnam

Nếu bạn thực sự muốn,
bạn sẽ làm được.

