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LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 
ĐẦU TIÊN TẠI ĐẮK NÔNG
Dự án Đắk Nông đi vào hoạt động sau 7 năm ấp ủ 

VUI TẾT TRUNG THU
TẠI TRUNG TÂM MỚI

Lễ hội trăng rằm cho thiếu nhi tại Nhà May Mắn
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TIM VÀ CÔ CHI. Cô Chi là 
Phó Giám Đốc Trung Tâm Nhà 
May Mắn tại Sài Gòn. Cô làm 
việc tại đây đã được 20 năm.
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mới đầu tiên 

12 Vui Tết Trung Thu tại 
Trung Tâm mới
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Văn Phòng Dự Án 
Maison Chance Việt Nam

14 Những dự án đang thực 
hiện

16 Địa chỉ Maison Chance

Q uý độc giả thân mến,

Sáu tháng đã qua kể từ lần xuất bản tạp chí mới 
đây nhất của Maison Chance. Tại công trình đã có 

rất nhiều thay đổi. Sau 7 năm Tim ấp ủ dự án, cuối cùng 
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông 
đã đi vào hoạt động. Từ tháng Tám vừa qua,  Trung Tâm 
đã tiếp nhận 118 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và 
người khuyết tật. 95% các em đến từ các dân tộc thiểu 
số như: Mông, Thái, Tày, Nùng và Dao.

Tuy vậy, công trình vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi đang 
tiếp tục xây dựng 5 dãy nhà 2 tầng là khu nhà ở cho 

250 người thụ hưởng, sau đó là xưởng sửa chữa xe lăn, 
hồ bơi trị liệu, nhà khách, phòng giặt và khu vườn cho 
người khuyết tật.

Từ đây tới cuối năm, hệ thống đường nội bộ sẽ được 
hoàn thiện. Chúng tôi cũng đang lắp đặt khu trồng 

rau và bắt đầu nuôi cá. Sắp tới đây, Trung Tâm sẽ tiếp 
nhận 4 con ngựa đầu tiên dùng vào việc trị liệu cho người 
khuyết tật, đồng thời phương pháp này sẽ giúp thay đổi 
nhận thức của những người thụ hưởng về loài vật. Nếu 
mọi việc diễn ra như dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong 
khoảng 6 tháng.

N hờ vào lòng hảo tâm của các bạn, giấc mơ của chúng 
ta đã trở thành hiện thực. Trung Tâm mới sẽ mang 

lại cho những người kém may mắn tại vùng đất hẻo lánh 
xa xôi này một mái nhà nơi họ được chăm sóc, học tập 
và được đào tạo với các ngành nghề phù hợp.

Vẫn còn nhiều việc cần làm và nhiều khoản chi phí cần 
thiết để hoàn thành dự án cũng như để vận hành 

Trung Tâm. Tuy nhiên, Tim vẫn luôn tràn đầy hy vọng 
vì Tim tin chắc rằng rất nhiều tấm lòng luôn sẵn sàng 
chia sẻ sứ mạng của Maison Chance: đó là mang lại cho 
những người kém may mắn nhất một môi trường thích 
hợp để họ có thể khôi phục niềm tin và phẩm giá. Tất cả 
đều nhờ vào tấm lòng hảo tâm của quý vị. 

TIM ALINE REBEAUD
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NGUYỄN HẢI ĐĂNG & NGUYỄN HẢI YẾN
Hải Yến và Hải Đăng là chị em cùng mẹ khác cha. Không biết cha của 
hai em là ai, người mẹ có vấn đề tâm thần cũng bỏ đi, các em được 
một người hàng xóm tốt bụng nhận về nuôi. Bất hạnh nối tiếp nhau, 
người mẹ nuôi của hai em vừa qua đời vì bệnh ung thư. Hải Yến và 
Hải Đăng được nhận vào Nhà May Mắn vì không còn gia đình và nơi 
nương tựa. Hiện tại, Hải Đăng được 10 tuổi và đang học lớp 4 tại 
trường Làng May Mắn. Hải Yến, 12 tuổi, mắc hội chứng down. Em 
đang theo học lớp chuyên biệt.

Những người thụ 
hưởng được nhận vào 
Nhà May Mắn sau một 

quy trình điều nghiên 
hồ sơ và phỏng vấn 

với các nhân viên xã 
hội. Nhà May Mắn xem 

xét nhu cầu y tế và 
giáo dục của từng đối 
tượng để ký một biên 

bản thoả thuận dựa 
trên sự thống nhất và 
hợp tác giữa hai bên. 

T H À N H  V I Ê N  N H À  M AY  M Ắ N -

THÀNH VIÊN MỚI TẠI SÀI GÒN
Chân dung năm thành viên mới của Nhà May Mắn tại Sài Gòn.

NGÔ VĂN HUẤN
Huấn bị sốt bại liệt vào năm 6 
tuổi. Căn bệnh để lại di chứng 
khiến hai chân và tay trái của em 
xơ cứng. Em đi lại và cầm nắm rất 
khó khăn. Cha mẹ Huấn làm việc 
tại Đắk Nông và hiếm khi về nhà. 
Do đó Huấn sống một mình ở 
Bình Phước. Hiện nay, Huấn đang 
theo học chương trình vi tính tại 
Trung Tâm Chắp Cánh với hy vọng 
sau này em sẽ tìm được công việc 
ổn định và tự lập về tài chính.

MAI NGỌC NGÂN
Ngân đến từ một gia đình nghèo 
tại miền Trung Việt Nam. Cha em 
làm nghề lái xe ôm, còn mẹ buôn 
bán nhỏ. Là anh cả trong gia đình 
5 anh chị em, Ngân không thể phụ 
giúp cha mẹ do bị liệt 2 chân sau 
ca mổ chữa u tủy sống. Hiện tại, 
Ngân 21 tuổi và đang theo học 
nghề may tại Trung Tâm Chắp 
Cánh.

HÀ HỮU THƯƠNG
Thương không có cha từ nhỏ. 
Mẹ qua đời khi em mới được 2 
tuổi. Em được dì ruột nhận nuôi 
nhưng dì cũng qua đời năm em 17 
tuổi. Em đến sống với 2 cậu đều 
là người khuyết tật. Sau vài lần 
gãy tay nhưng không lành, các bác 
sỹ phát hiện em mắc bệnh xương 
thuỷ tinh. Với căn bệnh này, em 
không thể làm việc nặng. Hiện 
nay, Thương 21 tuổi và đang theo 
học nghề vi tính tại Trung Tâm 
Chắp Cánh.
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CHÂN DUNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

VŨ THANH HƯƠNG, TRỢ LÝ DỰ ÁN ĐẮK NÔNG, 3 THÁNG
Sau một khoảng thời gian làm việc tại Văn Phòng Luật Sư, Hương 
tìm kiếm định hướng nghề nghiệp mới và cô đã tìm thấy tại 
Maison Chance những giá trị đáng theo đuổi. Với tính cách 
thận trọng và phong cách làm việc chuyên nghiệp, Hương là 
tình nguyện viên ở vị trí trợ lý cho dự án Đắk Nông. Bắt đầu từ 
tháng 9, cô gái 31 tuổi đến từ Tiền Giang này trở thành nhân 
viên chính thức và đóng góp cho Maison Chance với những hiểu 
biết chuyên môn về Luật của mình.

LÉO GUGUY, CHUYÊN VIÊN MASSAGE TRỊ LIỆU, 1 THÁNG
Léo là Chuyên Viên Trị Liệu Massage 64 tuổi người Québec. Đến 
với Nhà May Mắn, chú muốn chia sẻ những kỹ năng chuyên môn 
với nhân viên và thành viên Trung Tâm bằng tất cả sự quan tâm 
và tận tụy của mình. Chú Léo là người rất thân thiện. Chỉ trong 
vòng một tháng, chú đã nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống 
ở Việt Nam và kết thân với nhiều bạn bè tại Làng May Mắn.

ROXANE FLEURY, GIÁO DỤC VIÊN CHUYÊN BIỆT, 3 THÁNG
Roxane, 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Giáo Dục Chuyên Biệt 
tại Thuỵ Sĩ. Cô thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời đối với trẻ em 
và những người khuyết tật vận động cũng như tự kỷ hay chậm 
phát triển trí tuệ. Sự khác biệt ngôn ngữ không phải là rào cản 
khi cô luôn có những sáng kiến nhằm giao tiếp được với các 
học trò của mình.

PHILIPPINE TAUZIN, CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG, 4 
THÁNG RƯỠI
Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ tới khi nghe đến tên 
cô, Phillippine lại là một cô gái người Pháp 22 tuổi, hiện đang 
là sinh viên ngành Quan Hệ Quốc Tế. Cô đến Maison Chance 
với mong muốn có thể giúp đỡ và chia sẻ những hiểu biết của 
mình. Cô đóng góp tích cực vào mảng truyền thông cho Tổ Chức 
bằng khả năng viết lách và chụp hình đầy sáng tạo.

Maison Chance luôn chào đón những tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Động lực của mỗi 
người khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích: mang lại niềm vui và sự giúp đỡ cho những 
người khó khăn. Albert Einstein nói rằng: “Giá trị của của một người nằm ở những gì người ấy cho đi, 
chứ không phải những gì người ấy có khả năng nhận được.”
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Tôi tên Philippine đến từ nước Pháp, tôi 22 tuổi và đang là sinh viên ngành 
Quan Hệ Quốc Tế. Nhân kỳ nghỉ hè, tôi đến với Maison Chance vào tháng 5 
năm 2018 sau khi đọc được thông tin về Tổ Chức trên Internet. Tôi quyết định 
làm tình nguyện viên chuyên phụ trách mảng truyền thông tại đây.

Nhiệm vụ chính của tôi là chụp ảnh, quay phim và viết bài để giới thiệu Maison 
Chance với các độc giả trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi cũng hỗ trợ đồng 
nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ xin tài trợ, làm báo cáo và tìm kiếm các 
nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án của Tổ Chức.

Sống tại nước ngoài và thích ứng với những nền văn hoá mới là thử thách 
mà tôi luôn muốn khám phá. Tại Việt Nam, tôi đã hoà nhập rất tốt dù không 
nói được tiếng Việt. Maison Chance đã đón tiếp tôi thật nồng nhiệt. Tôi cảm 
thấy hạnh phúc khi làm việc tại đây cùng mới những đồng nghiệp tuyệt vời, 
những người luôn muốn cống hiến hết sức mình để giúp đỡ người khác và 
cùng chia sẻ những giá trị mà Maison Chance theo đuổi.

Chỉ trong vài tháng, tôi đã học được nhiều thứ hơn tôi có thể nghĩ đến. Phần 
lớn thời gian tôi làm việc tại Trung Tâm Chắp Cánh. Tại đây, việc hỗ trợ nhau 
là chìa khoá mang lại sự thành công. Tôi cũng làm việc tại Làng May Mắn, nơi 
những đứa trẻ luôn cho đi nhiều tình cảm hơn mức bạn có thể nhận được. 
Ngoài ra, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã có thể tới thăm Trung Tâm 
Bảo Trợ Xã Hội mới tại Đắk Nông và thấy sự tiến triển của công trình, từ một 
vùng đất hoang vu giờ đây đã trở thành nơi cư ngụ cho rất nhiều trẻ em, nơi 
các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đã đến lúc quay về nhà… Tôi muốn gửi lời cám ơn đến những người mình đã 
gặp trên chuyến phiêu lưu đáng nhớ tại Việt Nam. Không muốn bỏ lại mọi 
thứ sau lưng, vậy nên, tôi sẽ trở thành thành viên Maison Chance tại Pháp 
trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn!

Philippine Tauzin

“Tôi luôn muốn 
cống hiến thời 

gian cho những 
mục đích mang 

lại ý nghĩa và 
được làm việc với 

những người cùng 
chia sẻ những giá 

trị ấy với tôi. Vì 
vậy, từ trong thâm 

tâm, tôi biết rằng 
đã đến lúc mình 

thực hiện chuyến 
phiêu lưu này.”

C H Â N  D U N G  T Ì N H  N G U Y Ệ N  V I Ê N -

Hình trái: Nụ hôn của một 
em nhỏ tại trường tiểu học 
Làng May Mắn.

Hình phải: Philippine và 
những đồng nghiệp tại Văn 
Phòng Dự Án.

CHUYẾN PHIÊU LƯU 
MAISON CHANCE
Là chuyên viên phụ trách mảng truyền thông tại Maison Chance, tôi thường kể chuyện của người khác. 
Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện của chính mình…
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LỄ KHỞI CÔNG XÂY 
DỰNG KHU NHÀ Ở
La Văn Thành mồ côi mẹ từ năm một tuổi. Cha em nghiện ngập đã gửi 
em cho nhiều người chăm sóc. Sau đó, Thành được nhận vào Nhà May 
Mắn. Hiện nay, em đang là sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Nhân 
dịp lễ động thổ, Thành đã được đến thăm Trung Tâm mới tại Đắk Nông.

Trở về sau chuyến đi nghỉ hè cùng mẹ Tim và các 
em nhỏ tại Đắk Nông và chính xác hơn là huyện 
Krông Nô, nơi mà sắp tới đây sẽ đón nhận hàng 
trăm thành viên. Mỗi người có một câu chuyện 
và hoàn cảnh khác nhau. Chúng em từ những 
người có hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương 
tựa, có người không cha lẫn mẹ, có người sinh 
ra không biết mặt mẹ hay cha mình là ai thậm 
chí là không biết quê mình là đâu và ngày mình 

ra đời. 

Vậy mà giờ đây chúng em đang cùng nhau 
đứng trên mảnh đất của dự án xây dựng Trung 
Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk 
Nông. Mỗi chúng em ai cũng mang trong mình 
niềm tự hào về những gì mẹ đã làm tại Việt 
Nam nói chung và cho những mảnh đời khó 
khăn như chúng em nói riêng. Và có lẽ người 
cảm thấy tự hào nhiều nhất đó chính là anh 
Trần Văn Thành, đứa con trai đầu tiên của Nhà 
May Mắn. Cách đây 25 năm, anh bị bệnh nặng 
tưởng không thể qua khỏi. Nhưng không, phép 
lạ đã đến với cuộc đời anh. Mẹ Tim đã giúp anh 
để anh tiếp tục được sống. Và ngay lúc này đây 
anh đang cùng mẹ cũng như mọi người thắp 
nén hương để cầu nguyện cho lễ động thổ lần 
2 diễn ra trên mảnh đất của công trình Nhà 
May Mắn Đắk Nông.

Mỗi chúng em đều mong rằng mọi việc sẽ tiến 
triển tốt đẹp, mọi sự thành công, và đặc biệt là 
được nhiều mạnh thường quân khắp nơi giúp 
đỡ ngày càng nhiều, để những hoàn cảnh như 
chúng em sẽ không còn cơ cực nữa mà thay 
vào đó là được an ủi và ấm no hơn.

Điều chúng em cần làm bây giờ là phải cố gắng 
học để mẹ cũng như những ai đã giúp đỡ Nhà 
May Mắn không phải thất vọng về chúng em. 
Chúng con cảm ơn mẹ về tất cả những gì mẹ 
đã làm cho chúng con!

La Văn Thành

Thông tin công trình
KHU NHÀ Ở
Khởi đầu dự án, chúng tôi dự tính chỗ ở cho 
100 người thụ hưởng sống tại Trung Tâm và 150 
học sinh tiểu học bán trú. Tuy nhiên sau khi tiếp 
nhận trẻ, chúng tôi nhận thấy các em ở quá xa 
không thể về nhà mỗi ngày được. Do vậy, chúng 
tôi quyết định xây dựng thêm 150 chỗ ở nữa 
cho các em. Như vậy, khu nhà ở sẽ có sức chứa 
250 người.

Ngày khởi công: 30.07.2018
Thời gian xây dựng: 7 tháng
Kinh phí: 603,200 USD
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Vào cuối tháng 8, đội ngũ nhân viên 
của Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà 
May Mắn Đắk Nông bao gồm các y 
tá, nhân viên chăm sóc, vật lý trị liệu, 
giáo viên chuyên biệt và kế toán đã 
đến Nhà May Mắn Sài Gòn.

Trong một tuần, họ đã cùng nhau trao 
đổi kinh nghiệm chuyên môn và học 
các kỹ thuật mới. Mục đích của cuộc 
giao lưu này là mở rộng và chuẩn hóa 
kiến thức giữa hai Trung Tâm.

Tuần lễ đào tạo đã thành công và 
để lại cho những người tham gia rất 
nhiều niềm vui, nhiệt huyết và sự hài 
lòng.

Với thành công này, các tuần lễ huấn 
luyện khác sẽ được tổ chức để nâng 
cao kỹ năng của nhân viên, tạo ra một 
cơ hội gặp gỡ giữa đội ngũ Sài Gòn và 
Đắk Nông.

Sự đồng nhất của kỹ thuật chuyên môn về chăm 
sóc và giảng dạy thông qua việc trao đổi, học 
hỏi thường xuyên giữa hai Trung Tâm sẽ mang 
lại nhiều lợi ích cho tất cả các người thụ hưởng 
của Nhà May Mắn.

TUẦN TẬP HUẤN CỦA NHÂN VIÊN 
ĐẮK NÔNG TẠI SÀI GÒN

Nhu cầu nâng cấp và mở rộng 
xưởng may
Sau gần 20 năm hoạt động, xưởng may của chúng 
tôi đã xuống cấp. Chúng tôi đang có nhu cầu thay 
thế một vài thiết bị trong xưởng. Hơn nữa, sắp tới 
chúng tôi sẽ nhận đào tạo thêm học viên và dự 
tính mở thêm một phòng may. Do vậy, chúng tôi 
đang cần mua thêm 7 máy may mới được thiết kế 
phù hợp để người khuyết tật sử dụng.  

Giá mua một máy: 175 USD
Tổng cộng: 1,225 USD
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CHÀO MỪNG 118 THÀNH VIÊN 
ĐẦU TIÊN TẠI ĐẮK NÔNG!
Mong ước của chúng ta đã thành hiện thực và Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tại Đắk Nông đã tiếp nhận 118 
người thụ hưởng đầu tiên vào cuối tháng Tám vừa qua. Tất cả đều là trẻ em kém may mắn đến từ các 
gia đình không đủ điều kiện cho con em đến trường.

N hờ vào sự tài trợ và giúp đỡ không 
ngừng nghỉ của quý ân nhân khắp nơi, 

từ đây các em nhỏ đã có một mái trường, 
nơi các em sẽ được học tập miễn phí và ở 
lại khu nội trú trong tuần. Mỗi cuối tuần, 
xe của Trung Tâm sẽ đưa các em về thăm 
gia đình.

Thời gian đầu, các em tập làm quen với 
việc đi học mỗi ngày và tích cực chuẩn 

bị cho lễ khai giảng đầu tiên diễn ra vào 
ngày 5 tháng 9 vừa qua. Hầu hết các em 
đã quen với nhịp sống mới. Trên thực tế, 
95% trẻ đến từ các làng dân tộc thiểu số. 
Đến với Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà 
May Mắn Đắk Nông, các em không có gì 
ngoài quần áo mặc trên người, một vài em 
thậm chí không có giày dép hay túi xách. 
Rất nhiều bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên, các 
em chưa biết tới nước máy và xà bông, 
thậm chí nhiều bạn đã muốn rửa tay trong 
bồn toilet!

Trong số 118 trẻ được tiếp nhận lần 
này có 17 em khuyết tật về thể chất 

hoặc trí tuệ. Các em được theo học các 
lớp chuyên biệt. Ngoài việc học, các em 
còn được luyện tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

T RANG TIẾP THEO:

Chân dung 9 trẻ mồ côi 
vừa gia nhập Trung Tâm Bảo 
Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tỉnh 
Đắk Nông.

B ẠN CÓ BIẾT?
Chi phí hàng tháng cho một trẻ mồ côi/có hoàn cảnh khó 
khăn và trẻ khuyết tật do Nhà May Mắn chi trả:
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1. Lang Khánh Mậu, sinh ngày 
20/8/2008, dân tộc Thái, mồ côi 
cha. Mẹ em quá khó khăn nên 
không thể nuôi em.
2. Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 
24/11/2010, bị cha mẹ bỏ rơi.
3. Vi Thị Vân, sinh ngày 18/10/2009, 
dân tộc Thái, bị mẹ bỏ rơi. Em đang 
sống với cha nhưng hoàn cảnh quá 
khó khăn và cha em quá bận rộn 
với công việc nên không có thời 
gian chăm sóc con cái.

4. Vi Văn Lâm, sinh ngày 29/1/2011, 
dân tộc Thái. Lâm là em trai của Vi 
Thị Vân.
5. Lang Ngọc Hoà, sinh ngày 
21/8/2009, dân tộc Thái, bị cha mẹ 
bỏ rơi. Em sống cùng ông bà.
6. Lương Văn Phúc, sinh ngày 
10/8/2012, dân tộc Thái, mồ côi 
cha và bị mẹ bỏ rơi. Em sống cùng 
ông bà.

7. Vi Văn Liêm, sinh ngày 3/7/2012, 
dân tộc Thái. Liêm là em trai của Vi 
Thị Vân.
8. Lương Thị Ngọc, sinh ngày 
29/7/2010, dân tộc Thái, bị cha mẹ 
bỏ rơi.
9. Lang Xuân Phú, sinh ngày 
19/5/2011, dân tộc Thái, bị cha mẹ 
bỏ rơi.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC                   

LỄ KHAI GIẢNG NĂM 
HỌC MỚI ĐẦU TIÊN 
Sáng thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018 
vừa qua, lễ khai giảng năm học mới 
đầu tiên được tổ chức long trọng tại 
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May 
Mắn Đắk Nông. Nhà trường có 118 
em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, cùng 
một lớp chuyên biệt dành cho học 
sinh khuyết tật. Dự kiến lớp 5 sẽ được 
mở vào năm tới.

Tại buổi lễ khai giảng, MC Thanh Bạch 
rất vui mừng được góp mặt với vai 
trò người dẫn chương trình cùng hai 
bạn đồng hành, ca sĩ Nhật Chung và 
bác sĩ Đàm Hưng. Anh rất hạnh phúc 
vì buổi lễ khai giảng này là thành quả 
của nhiều dự án tại Nhà May Mắn mà 
anh đã góp phần hỗ trợ trong suốt 

Cô giáo trong bộ áo dài 
truyền thống.

“Tim luôn tâm 
niệm rằng cho đi 
là nhận lại. Điều 

làm Tim hạnh 
phúc nhất chính 

là nụ cười trên 
khuôn mặt những 

đứa trẻ.”
Tim Aline Rebeaud

Các em nhỏ trong trang phục múa
chuẩn bị biểu diễn.

Buổi học đầu tiên.

-D Ự  Á N  Đ Ắ K  N Ô N G
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thời gian qua.

Các em học sinh và giáo viên đã đóng 
góp cho chương trình những tiết 
mục văn nghệ đặc sắc cùng rất nhiều 
những tiếng cười. Đến tham dự buổi 
lễ còn có thành viên sống tại Trung 
Tâm, tình nguyện viên cùng toàn thể 
cán bộ công nhân viên. Cũng trong 
dịp này, Trung Tâm có vinh dự tiếp 
đón Phó Chủ Tịch tỉnh Đắk Nông - bà 
Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám Đốc sở 
Giáo Dục và Đào Tạo - ông Phan Văn 
Hải, Phó Giám Đốc sở Thương Binh 
và Xã Hội - ông Y Long Niê, Phó Giám 

Đốc sở Ngoại Vụ - bà Nguyễn Thị Kim Loan cùng đại diện 
các cấp chính quyền địa phương.

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, Tim đã có bài phát 
biểu bày tỏ niềm vui của mình khi mong ước bao lâu nay 
đã thành hiện thực và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự 
án nhằm giúp đỡ các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn và 
các em khuyết tật.

 Bài: Philippine Tauzin; 
Hình: Công Duy & Long Hải. 

Các em nhỏ trong trang phục múa
chuẩn bị biểu diễn.

Tim đánh trống khai trường. Tim cám ơn quý ân nhân đã đóng góp xây dựng dự án và 
chào đón học sinh nhân dịp năm học mới.
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VUI TẾT TRUNG THU TẠI TRUNG 
TÂM MỚI
Mỗi năm vào dịp giữa tháng 8 âm lịch, ngày trăng tròn nhất trong năm, khắp nơi trên đất nước Việt 
Nam đều tưng bừng tổ chức Tết Trung Thu. Trong dịp này, trẻ em được chơi những trò chơi dân gian, 
ăn bánh Trung Thu và ra đường đánh trống, múa lân, rước lồng đèn.

Cũng trong dịp này, Ban Giám Đốc khu bảo tồn thiên 
nhiên Dray Sap đã mời đến Trung Tâm một ảo thuật 
gia để góp vui cho chương trình. Với nhiều tiết mục 
đặc sắc như hoá chim bồ câu từ khăn choàng, thổi 
bong bóng hình chiếc nón, hình thanh kiếm tặng các 
em nhỏ, ảo thuật gia đã khiến tất cả các em vô cùng 
hào hứng và thích thú.

Hơn 200 người đã tụ tập tại nhà ăn, cùng nhau ca hát 
và nhảy múa đến hết buổi chiều. Buổi tối đến, khi ánh 
trăng rằm thắp sáng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội mới tại 
Đắk Nông, các em thắp lồng đèn và rước vòng quanh 
hồ Trái Tim.

Tim

Năm nay, lần đầu tiên Tết Trung Thu 
được tổ chức tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã 
Hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông. Đây 
cũng là lần đầu tiên trong đời 118 em 
thụ hưởng được tham gia lễ hội này. 
Cùng với thầy cô, các em đã chuẩn bị 
tập luyện những tiết mục múa, hát và 
biểu diễn thời trang bằng vật liệu tái 
chế.

Ngay từ sáng sớm, MC Thanh Bạch đã khuấy động bầu không khí bằng trò 
“múa sạp”, điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 
Người tham gia sẽ nhảy qua các thanh tre xếp ngang được gõ xuống đất theo 
điệu nhịp nhàng.

Trong lúc đó, nhóm thiện nguyện Y Tế 
Tình Thương của Bác sĩ Đàm Hưng đã 
tổ chức khám bệnh cho tất cả trẻ em 
tại Trung Tâm. Họ cũng tặng mỗi em 
một món quà nhân dịp Trung Thu.

Chương trình văn nghệ bắt đầu từ 
đầu giờ chiều với những bài hát, điệu 
múa của các em nhỏ. Các bạn khuyết 
tật ngồi xe lăn nối đuôi nhau vòng 
tròn di chuyển theo tiếng nhạc giòn 
giã. Tiết mục biểu diễn thời trang 
bằng vật liệu tái chế được các em 
thể hiện một cách hết sức tự tin và 
được sự chào đón nồng nhiệt từ phía 
khán giả.

-D Ự  Á N  Đ Ắ K  N Ô N G
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PHÒNG DỰ ÁN MAISON
CHANCE VIỆT NAM

CÔNG DUY - Quản trị viên website 
và phụ trách tình nguyện viên
Duy gia nhập Nhà May Mắn năm 
anh 14 tuổi. Đợt sốt nặng năm lên 
6 tuổi đã khiến anh bị liệt tứ chi. 
Ban đầu, Duy không biết chữ. Anh 
bắt đầu học đọc và viết tiếng Việt 
và tiếng Pháp. Sau đó, anh theo 
học nghề vi tính. Hiện nay, ở tuổi 
33, Duy đảm nhiệm vai trò quản trị 
viên website và phụ trách các bạn 
tình nguyện viên nói tiếng Pháp, 
với họ anh có thể chia sẻ các câu 
chuyện thú vị về văn hoá và những 
ly bia! Anh sống cùng vợ tại Làng 
May Mắn.

BÍCH TRÂM - Phụ trách tiếp đón 
khách nước ngoài
Trâm 29 tuổi. Cô đến sống với 
mẹ Tim tại Nhà May Mắn từ nhỏ. 
Trâm được học bổng du học tại Mỹ 
nhưng cô luôn hứa sẽ quay lại làm 
việc tại Maison Chance để cô lại có 
thể giúp đỡ người khác. Hiện tại, 
Trâm đảm nhận vai trò tiếp đón 
và điều phối hoạt động của khách 
nước ngoài, quản lý nhà khách và 
thủ quỹ. Cô cũng phụ trách các bạn 
tình nguyện viên nói tiếng Anh cho 
Tổ Chức.

THU LÝ - Kế toán và phụ trách 
nhân sự
Lý năm nay 30 tuổi, hiện đảm 
trách nhiệm vụ quản lý nhân sự và 
kế toán tại Văn Phòng Dự Án. Môi 
trường làm việc quốc tế thúc đẩy 
cô theo học các lớp tiếng Anh trực 
tuyến nhằm nâng cao khả năng 
giao tiếp và hiệu quả công việc. 
Lý luôn làm việc chăm chỉ và có 
tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài 
ra, cô cũng rất hạnh phúc trong vai 
trò mẹ của bé Bean, 2 tuổi.

YÊU THƯƠNG - Phụ trách kinh 
doanh và tiếp thị
Yêu Thương, 39 tuổi, gia nhập Văn 
Phòng Dự Án vào tháng 6 vừa qua. 
Cô nhanh chóng hoà nhập với tính 
cách năng động và cởi mở. Nhiệm 
vụ của cô nhằm thúc đẩy doanh số 
bán các sản phẩm được các thành 
viên khuyết tật của Nhà May Mắn 
làm ra.

THANH BÌNH - Điều phối viên dự 
án Đắk Nông
Cô Bình năm nay 63 tuổi. Ngoài 
những kiến thức chuyên môn về 
thuỷ lợi, xây dựng và các vấn đề xã 
hội, cô còn có thời gian phát triển 
những kỹ năng quản lý dự án khi 
theo học tại Ấn Độ và làm việc tại 
Châu Phi. Hiện nay, cô đang phụ 
trách dự án Trung Tâm Bảo Trợ Xã 
Hội Nhà May Mắn Đắk Nông được 
2 năm.

VĂN THÁI - Kỹ sư xây dựng
Thái năm nay 37 tuổi. Anh làm 
việc việc cho Maison Chance gần 
3 năm nay kể từ khi anh bắt đầu 
tham gia vào dự án Đắk Nông. Ban 
đầu, anh chịu trách nhiệm về các 
bản vẽ kỹ thuật của dự án, sau đó 
anh tiếp tục với nhiệm vụ quản lý 
giám sát công trình. Anh cũng là 
cha của 2 bé trai kháu khỉnh.

THANH THUỶ – Trợ lý quốc tế
Sau 2 năm gắn bó với Maison Chance ở Sài Gòn, 
Thuỷ phải quay về miền Bắc vì lý do cá nhân. 
Tuy vậy cô luôn yêu thích các dự án của Tổ Chức 
nên tiếp tục cộng tác từ xa. Thuỷ năm nay 33 
tuổi và sử dụng được 3 ngôn ngữ, kỹ năng này 
đã hỗ trợ cô tìm nguồn tài trợ cho các dự án 
của Maison Chance. Cô sẽ quay lại Sài Gòn làm 
việc ngay khi có thể! 

LONG HẢI - Trợ lý quốc tế
Long Hải, 30 tuổi, là thành viên 
mới nhất của Văn Phòng Dự Án. 
Anh thích phiêu lưu và luôn mơ 
về những chuyến đi xa. Cùng với 
Thuỷ, anh phụ trách tìm nguồn 
kinh phí và phụ trách mảng truyền 
thông cho Maison Chance.
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NHỮNG DỰ ÁN 
ĐANG THỰC HIỆN  

Cập nhật: Bản vẽ 3D mới nhất của Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông.

XƯỞNG SỬA CHỮA XE LĂN           

Xưởng sửa chữa xe lăn được xây dựng tại Trung 
Tâm Bảo Trợ Xã Hội tại Đắk Nông nhằm phát huy 
tính tự chủ của người khuyết tật. Ngoài ra, xưởng 
cũng đào tạo nghề sửa chữa xe lăn. Sau khi hoàn 
tất, xưởng sẽ sửa chữa miễn phí cho người khuyết 
tật tại trung tâm cũng như những người khuyết tật 
khó khăn trong vùng. 

Kinh phí: 18,000 USD

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH 
HOẠT                         

Maison Chance luôn quan tâm đến môi trường 
sống và sự phát triển bền vững. Với tinh thần đó, 
chúng tôi đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
nhằm tái chế nước đã qua sử dụng từ nhà bếp, 
phòng giặt, chuồng ngựa và nước thải sinh hoạt.

Nhằm mang lại hiệu quả cao, chúng tôi chọn lựa 
công nghệ xử lý nước theo kiểu nano ceramic.

Nguồn nước thải sau khi xử lý đến từ:
1- các chuồng nuôi ngựa sẽ dùng vào việc trồng 

trọt, các chất thải rắn sẽ được sử dụng làm phân 
bón.

2- sinh hoạt hàng ngày sẽ sử dụng vào việc tưới 
tiêu cho mùa khô.

Như vậy, sau khi được xử lý, nước thải sinh hoạt 
của Trung Tâm sẽ được sử dụng vào việc tưới tiêu, 
bón phân và bổ sung vào nguồn nước của hồ nuôi cá.

Kinh phí: 26,000 USD

Hiện nay, các công trình xây dựng và nhiều dự án 
vẫn đang được thực hiện. Chúng tôi luôn cần sự 
hỗ trợ của quý ân nhân để hoàn thành những dự 
án này.
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HỖ TRỢ NHÀ 
MAY MẮN
    Tham gia tích cực vào 
các hiệp hội Maison 
Chance tại nước ngoài. 
Đăng ký chương trình tình 
nguyện viên nhằm giúp 
đỡ những người kém may 
mắn tại Việt Nam.

    Mua các sản phẩm do 
các thành viên khuyết tật 
của Nhà May Mắn làm ra.

    Quyên góp cho Nhà 
May Mắn bằng hiện vật 
(xe lăn, thuốc men, máy 
vi tính...)

    Quyên góp bằng tiền 
mặt hoặc chuyển khoản 
tới tài khoản ngân hàng 
của chúng tôi:

Ngân hàng: EXIMBANK
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, p. 
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Tên TK: ASSOCIATION 
MAISON CHANCE
USD: 20001485000517
VND: 20001485005274
EUR: 200014852007054
SWIFT Code: EBVIVNVX

(Xin vui lòng không gửi 
séc trực tiếp tới Việt 
Nam)

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU 
VỚI CON NGỰA                                                                

Lợi ích từ việc trị liệu với động vật 
cho trẻ em và người khuyết tật đã thúc 
đẩy chúng tôi áp dụng phương pháp trị 
liệu với con ngựa tại Đắk Nông. 

Phương pháp này tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển cảm xúc nơi  
những trẻ em có vấn đề rối loạn hành 
vi nghiêm trọng.

Kinh phí: 24,350 USD

NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ CHĂN NUÔI                                                                

Dự án này nhằm đào tạo nghề nông nghiệp sinh thái và chăn nuôi cho người 
khuyết tật. Các sản phẩm rau và trái cây sạch cùng các sản phẩm chăn nuôi sẽ 
bổ sung vào các bữa ăn của người thụ hưởng và bán ra bên ngoài nhằm mang 
lại nguồn kinh phí phụ trợ cho các hoạt động của Trung Tâm.

Kinh phí: 56,800 USD
 

THUỶ TRỊ LIỆU                                                                

Tại Nhà May Mắn, chúng tôi luôn 
muốn mang lại điều kiện tốt nhất cho 
người thụ hưởng. Do vậy, chúng tôi sẽ 
xây dựng một hồ bơi rộng 273m2 nhằm 
phục vụ các thành viên tại Trung Tâm 
và cho các em nhỏ học bơi để tránh bị 
đuối nước, một tai nạn thường xảy ra 
ở vùng sâu, vùng xa Việt Nam. 

Một hồ nước nóng với các tia nước 
cũng sẽ mang lại liệu pháp thuỷ trị liệu 
cho người khuyết tật, giúp họ luyện tập 
các bó cơ và thư giãn.

Kinh phí: 46,750 USD
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MAISON 
CHANCE

MAISON CHANCE VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHẮP CÁNH
19A, đường số 1A, KP9,

P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Theo dõi chúng tôi qua Facebook
www.facebook.com/MaisonChance

www.maison-chance.org

VƯƠNG QUỐC BỈ
80 Rue Albert Meunier, 1160 Bruxelles, Belgique
Email: belgique@maison-chance.org

THUỴ SĨ
Case postale 5201, 1003 Lausanne, Suisse
Email: suisse@maison-chance.org

CANADA
5830 De Canseau, St.Léonard, QC, H1P1H9, Canada
Email: canada@maison-chance.org

PHÁP
40 rue Damrémont, 75018 Paris, France
Email: france@maison-chance.org

HOA KỲ
2403-DN. Harrison St. #1128, Arlington, VA 22207, USA
Email: usa@maison-chance.org

TẠP CHÍ THÁNG 10 2018
Nội dung: Philippine, Tim, Hải và Christine.
Hình ảnh: Duy, Hải, Philippine.
Thiết kế: Hải.


