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ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
Người sáng lập và Giám Đốc Maison Chance Việt Nam

LỜI NGỎ CỦA TIM

Lời ngỏ của Tim
Quý độc giả thân mến,

Tôi mong rằng quý vị luôn mạnh khoẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã gần 1 năm kể từ lần xuất bản 
tạp chí Maison Chance số trước và hôm nay, chúng tôi lại vui mừng mang đến những tin tức mới về sự 

tiến triển của các dự án.

Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông hiện nuôi dạy 120 trẻ từ 11 tháng nay. Đa phần 
các em đến từ các làng dân tộc thiểu số. Sau khoảng thời gian học tập và rèn luyện, các em đã có nhiều 
tiến bộ: Những em di chuyển bằng xe lăn nay đã có thể đi lại mà không cần trợ giúp, các em nhỏ chậm 

phát triển trí tuệ cũng đã dần dần nói được, còn các em đồng bào dân tộc không biết Tiếng Việt nay 
cũng đã có thể giao tiếp cơ bản và hiểu những người xung quanh nhiều hơn.

Công trình xây dựng cũng gần như hoàn tất. Các toà nhà mới đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, bao 
gồm 5 khu nhà ở 2 tầng, 8 phòng nghỉ cho thuê, hồ bơi, vườn rau, hệ thống đường nội bộ và đất cải tạo 
để trồng trọt. Khoảng 2 tháng tới, chúng tôi sẵn sàng đón nhận thêm khoảng 60 người thụ hưởng mới 

trong năm nay. Về lâu dài, trung tâm có thể phục vụ khoảng 250 người thụ hưởng.

Với sự ra đời của trung tâm bảo trợ xã hội mới tại Đắk Nông, chi phí hoạt động thường niên của Maison 
Chance cũng tăng lên đáng kể. Vì lẽ đó, từ đầu năm nay chúng tôi đã thành lập doanh nghiệp xã hội 

Nhà May Mắn để hợp thức hoá và phát triển hơn nữa các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi mong rằng 
doanh nghiệp sẽ mang lại lợi nhuận để đóng góp một phần vào nguồn kinh phí hàng tháng. Tuy vậy, để 
bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động hàng năm, chúng tôi vẫn rất cần sự đóng góp thường xuyên của quý 
vị. Chỉ khi nhờ vào tấm lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, chúng tôi mới có thể thay đổi số phận 

của những người kém may mắn.

Từ đáy tim mình, tôi xin cám ơn tấm lòng và tình đoàn kết của quý vị. Nhờ vậy chúng ta có thể mang 
lại một tương lai tốt đẹp hơn cho những người kém may mắn. Thay mặt tất cả thành viên tại Maison 

Chance, một lần nữa tôi xin gửi đến quý vị sự biết ơn chân thành nhất.
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DỰ ÁN ĐẮK NÔNG

Những góc 
mới tại 
trung tâm

Các công trình xây dựng hiện nay đã hoàn tất: khu 
nhà ở, hồ bơi, sân chơi, phòng học nghề, phòng sinh 
hoạt chung, khu trồng trọt… Trung tâm bảo trợ xã 
hội đầu tiên của tỉnh đã sẵn sàng đón nhận những 
người thụ hưởng và mang lại cho họ tương lai tốt 
đẹp: điều kiện sống được nâng cao với các phương 
pháp trị liệu và chăm sóc sức khoẻ, các lớp học chữ 
và học nghề trong một môi trường mới… Sau đây là 
một vài góc của trung tâm!
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GÓC NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Vũ Ngọc Đô
28 tuổi

Sinh ra trong một gia đình làm 
nông, Ngọc Đô gặp tai nạn 

vào năm 2011 và bị liệt hai chi 
dưới. Hiện nay, anh phải di 

chuyển bằng xe lăn.

Trần Quang Tuấn
28 tuổi

Quang Tuấn bị sốt bại liệt dẫn 
đến hai chi dưới và tay phải bị 
teo nhỏ. Anh không đi lại được 

nên phải di chuyển bằng xe 
lăn.

Trần Thị Yến Nhi
23 tuổi

Yến Nhi sinh ra trong gia đình 
làm nông. Em bị sốt bại não 
dẫn đến hai chân co rút, hai 

tay yếu và nói năng khó khăn. 
Em phải di chuyển bằng xe 

lăn.

Phạm Đức Nguyên
18 tuổi

Từ khi mẹ bỏ đi, Đức Nguyên 
sống cùng bà nội. Em bị bệnh 
xương thuỷ tinh khiến hai tay 
và hai chân teo nhỏ, phải di 

chuyển bằng xe lăn.

Võ Trúc Lâm
22 tuổi

Cha mẹ Trúc Lâm ly dị và em 
sống với mẹ. Do di chứng sốt 
bại liệt, em bị yếu một tay và 

một chân.

Thành viên 
mới
Người thụ hưởng được nhận vào Nhà May Mắn sau quá trình điều 
nghiên hồ sơ và phỏng vấn với các nhân viên xã hội. Nhà May Mắn 
xem xét các nhu cầu y tế và giáo dục của từng đối tượng để ký một 
biên bản thoả thuận dựa trên sự hợp tác giữa hai bên.
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GÓC NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Nguyễn Quốc Dũng
26 tuổi

Năm 2016, Quốc Dũng bị tai 
nạn sập giàn giáo dẫn đến liệt 

hai chân. Anh đến Nhà May 
Mắn ngày 3 tháng 6 để học 

nghề chế tác đá quý.

Phạm T Hoàng Hảo
20 tuổi

Hoàng Hảo là cô gái khoẻ 
mạnh và đi học như bao trẻ 

khác cho đến khi em bị tai nạn 
năm 2015. Em đến Nhà May 
Mắn ngày 3 tháng 6 và hiện 

đang học nghề may tại Trung 
Tâm Chắp Cánh.

Lý Thị Sua
13 tuổi

Bị khuyết tật bẩm sinh nhưng 
Sua vẫn cố gắng học đến lớp 
8. Em vừa trải qua đợt phẫu 

thuật lưng và hiện đang được 
tập vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng tại Nhà May Mắn.

Nguyễn Gia Huy
4 tuổi

Không biết cha là ai, mẹ em 
bị kết án 14 năm tù. Em sống 

cùng người bà bán vé số 
nhưng không đủ sống và chăm 

sóc cho em.

  Khánh thành Trung tâm 
Nhà May Mắn Đắk Nông 

Dự án xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tại tỉnh 
Đắk Nông đòi hỏi phải có tầm nhìn, niềm tin, quyết tâm, chăm 

chỉ và cống hiến hết mình. Trong khi tầm nhìn đã hình thành từ 
lâu, niềm tin dần phát triển qua những chuyến đi khảo sát tại 

các tỉnh Tây Nguyên năm 2011. Từ đó, chúng tôi đã có quyết tâm 
giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Krông Nô, 
tỉnh Đắk Nông, nơi người dân còn thiếu thốn những nhu cầu cơ 
bản. Sau những nỗ lực chăm chỉ và cống hiến hết mình, chúng 
tôi được cấp quyền sở hữu 2.7 hecta đất và khởi công xây dựng 
công trình vào tháng 5 năm 2016. Đến nay, trung tâm mới đã 

hoàn tất. 

Chúng tôi vui mừng thông báo trung tâm bảo trợ xã hội Nhà 
May Mắn tại tỉnh Đắk Nông sẽ chính thức khánh thành vào 

ngày 26 tháng 10 năm 2019
Để dự án thành công, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ 
trợ quý báu. Nếu không có những sự hỗ trợ về tinh thần cũng 

như tài chính ấy thì dự án vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ.  

Xin chân thành cám ơn các bạn đã biến giấc mơ này thành hiện 
thực!
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Doanh nghiệp xã hội 
Nhà May Mắn: Những 
bước đi đầu tiên

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Sự ra đời của trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông đã mang lại cho những người 
kém may mắn tại địa phương cơ hội để có một tương lai tươi sáng hơn. Những em nhỏ nghèo tại các 
thôn làng xa xôi hẻo lánh nay đã được đến trường học tập. Những người khuyết tật thể chất hoặc trí 
tuệ nay đã được chăm sóc sức khoẻ và dần dần hồi phục. Họ cũng được tham gia các lớp học chuyên 
biệt và các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực để từng bước có được sự tự chủ trong 
cuộc sống.

Cùng với niềm vui thực hiện được ước nguyện ấp ủ bao lâu nay của cô Aline Rebeaud - Hoàng Nữ 
Ngọc Tim là những nỗi lo ngày một lớn. Thực vậy, để vận hành các trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May 
Mắn tại TP.HCM và Đắk Nông cần một khoản kinh phí rất lớn. Bên cạnh đó, việc nâng cao hơn nữa 
tay nghề của người thụ hưởng và tìm đầu ra cho các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của thị trường cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chính từ những băn khoăn trăn trở ấy, doanh 
nghiệp xã hội Nhà May Mắn được thành lập nhằm phát triển ngành sản xuất và dịch vụ của Nhà May 
Mắn, cũng như mang lại một nguồn thu nhập ổn định để vận hành các trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngày 9/1/2019, sau những tháng ngày dài chuẩn bị về mặt giấy tờ và pháp lý, doanh nghiệp xã hội 
Nhà May Mắn chính thức được cấp phép hoạt động. Khác với các doanh nghiệp thông thường, thay 
vì tối đa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu, doanh nghiệp xã hội có các hoạt động kinh doanh 
nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc 
cho cộng đồng. Hiện tại, doanh nghiệp đang dần hoàn thiện các quy trình hoạt động và khâu tổ chức 
nhân sự. Doanh nghiệp đã tuyển dụng một quản lý tiếp thị và bán hàng, kế toán, thủ quỹ, nhân viên 
hành chính và nhân viên quản lý nhà nghỉ.
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Doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn tiếp tục kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ đã có của trung tâm 
bảo trợ xã hội trước đây. Sản phẩm từ xưởng may bao gồm các con thú nhồi bông, balô túi xách, móc 
khoá hình thú. Tranh do các hoạ sĩ Nhà May Mắn luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người 
mua. Xưởng chế tác đá quý sản xuất đồ trang sức, đế lót ly bằng đá, tượng nhỏ hình 12 con giáp, mặt 
đồng hồ để bàn. Xưởng bánh cung cấp các loại bánh âu và kem thơm ngon, chất lượng, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Bánh của Nhà May Mắn rất phù hợp với các buổi tiệc trà phục vụ hội nghị 
hoặc bán trong các quán café ấm cúng, trang trọng. Phòng Vi Tính cung cấp các dịch vụ SEO, thiết kế 
website, xử lý hình ảnh cho hiệu quả cao với giá cả phải chăng. 

Bên cạnh các sản phẩm và dịch vụ sẵn có, doanh nghiệp xã hội phát triển thêm nhiều sản phẩm và 
dịch vụ mới nhằm thu hút thêm nhiều người đến với Nhà May Mắn. Dịch vụ cho thuê phòng ở được 
đầu tư trang thiết bị và thực hiện chuyên nghiệp, bài bản nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái nhất 
cho khách lưu trú. Ngoài ra, doanh nghiệp đang xây dựng các kế hoạch du lịch thiện nguyện, du lịch 
sinh thái và nhà hàng, quán café tại Đắk Nông. Nhà May Mắn Đắk Nông nằm cạnh cụm thác Dray 
Sap – Gia Long – Trinh Nữ là địa điểm du lịch nổi tiếng. Vị trí thuận lợi này hứa hẹn mang lại lượng 
khách dồi dào và ổn định.

Doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn ra đời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của tổ chức Maison Chance 
nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người thụ hưởng cũng như mang lại sự phát triển bền vững cho 
tổ chức. Mục đích cuối cùng vẫn là để Maison Chance có thêm nguồn lực nhằm giúp đỡ những hoàn 
cảnh khó khăn tại Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn sẵn sàng đón nhận mọi sự tài trợ, 
đầu tư cũng như các cơ hội hợp các với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Liên hệ với doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn:

• Địa chỉ: 38D Đường số 18B, khu phố 22, 
Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

• Cơ sở sản xuất: 19A, Đ. Số 1, Kp 9, P. Bình 
Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

• Điện thoại: 090 906 2528

• Email: nhamayman@maison-chance.org

• Website: https://nhamayman.com.vn/
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Chim trĩ. Photo McFreddy.Vàng. Photo Long Hải.

Nông trại 
trên cao 
nguyên

NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG

Ngoài các lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo nghề và chăm sóc y tế, trung 
tâm bảo trợ xã hội Nhà May 
Mắn tại Đắk Nông đang phát 
triển thêm lĩnh vực nông nghiệp 
và chăn nuôi.

Chúng tôi đang nuôi ngựa, dê, 
gà vịt và thỏ để người thụ hưởng 
tại trung tâm có thể chung sống 
và chia sẻ với những người bạn 
nhỏ này. Hiện tại, chúng tôi có 4 
con ngựa gồm Vàng, Bích, Đốm 
và Khơ Li. Bích cũng vừa cho ra 
đời một chú ngựa con tên là Casi.

Đàn gà cung cấp trứng bổ sung 
thêm thức ăn cho các bữa ăn 
mỗi ngày của người thụ hưởng 
tại trung tâm. Trong số các loài 
gia cầm, chúng tôi cũng có nuôi 
gà Đông Tảo có giá trị cao.

Với hồ trái tim và hồ điều hoà, 
chúng tôi nuôi nhiều loại cá khác 
nhau như cá tra, cá trê, cá trắm… 
làm nguồn thức ăn.

Trung tâm phát triển các hoạt 
động nông nghiệp như trồng cây 
ăn trái và trồng rau sạch gồm cà 
chua, cải, rau bi na, dưa leo… vừa 
giúp người thụ hưởng có thêm 
thực phẩm an toàn với sức khỏe, 
vừa giúp tiết kiệm chi phí. Trong 
tương lai, khi lượng nông sản 
tăng lên, chúng tôi có thể bán ra 
ngoài thị trường để tăng thêm 
nguồn thu nhập cho trung tâm.

Không gian nông nghiệp được 
chia thành các phân khu gồm 
4000m² trồng rau củ, 1300m² 
trồng cây ăn trái và 1000m² vườn 
cây phù hợp với người khuyết tật 
và trồng cây thuốc nam.

Mẫu đất tại trung tâm đã được 
kiểm tra nhằm tìm ra loại cây 
trồng phù hợp. Tại đây, đất gồm 
hỗn hợp 15% cát, 25% đất xám 
và 15% đất sét. Những mẫu đất 
cũng được kiểm tra nhiễm độc  
dioxine. Tất cả đều có kết quả 
âm tính.

Khi công trình hoàn tất, chúng tôi 
đang có kế hoạch xin cấp thêm 
một mảnh đất khoảng 10 hecta 
gần trung tâm để mở rộng các 
hoạt động nông nghiệp. Những 
người dân tộc thiểu số có hoàn 
cảnh khó khăn sẽ được tham gia 
đào tạo nghề trồng cây quế, hồ 
tiêu, vani, trái chanh dây, trái 
bơ và các loại cây có giá trị cao 
trên thị trường để có công việc 
ổn định. Lợi nhuận từ hoạt động 
nông nghiệp sẽ góp một phần 
chi trả những chi phí sinh hoạt 
của cả trung tâm.
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Thứ Ba ngày 16 tháng Tư năm 
2019, lễ tri ân tổ chức Bonne 
Étoile đã được tổ chức tại trung 
tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn 
tỉnh Đắk Nông. Cách đây 3 năm, 
bà Laeticia Halliday đã đặt viên 
đá đầu tiên xây dựng nhà trường. 
Buổi lễ là dịp để Maison Chance 
nói lên sự tri ân đặc biệt dành cho 
hội nói chung và cách riêng dành 
cho Laeticia Halliday vì những 
đóng góp của bà.

Lễ tri ân hiệp 
hội La Bonne 
Étoile

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG

Đến với trung tâm, bà Laeticia ghé thăm từng lớp học và nói chuyện 
với học sinh. Vào đầu giờ chiều, tất cả mọi người tập trung tại sân 
trường để tham gia buổi lễ. Tim, người sáng lập tổ chức Maison 
Chance, đại diện cho các em nhỏ và mọi thành viên trung tâm nói 
lên lời cám ơn chân thành với Laeticia và hội Bonne Étoile. Sau 
đó, bà Laeticia chia sẻ một cách xúc động những cảm xúc của 
mình. Buổi lễ tiếp diễn trong không khí vui tươi với những điệu 
nhảy truyền thống các dân tộc thiểu số do các em học sinh trong 
trường trình bày.

Hiện tại, trường tiểu học Nhà May Mắn tại Đắk Nông gồm 120 trẻ. 
Trong số đó, có khoảng 15 em khuyết tật. Các em được chăm sóc 
ý tế mỗi ngày và tham gia lớp học chuyên biệt.
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MAISON CHANCE PHÁP

 Gala 6/2019

Buổi gây quỹ 
cho Maison 
Chance
Ngày 2 tháng 6 vừa qua, hiệp hội Maison Chance Pháp đã tổ chức một buổi tiệc tại sảnh Antony, cạnh 
Paris. Đây là dịp hội ngộ dành cho những người thiện tâm muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại 
Việt Nam. Chương trình âm nhạc đặc sắc được tổ chức vào buổi chiều với sự tham gia biểu diễn của 
các nghệ sĩ Lệ Thu, Hà Trần, Trần Thái Hoà cùng với sự dẫn dắt của MC Phan Anh.

Tại đây, những người tham dự có cơ hội mua những sản phẩm được làm bởi các thành viên khuyết 
tật của Maison Chance Việt Nam như túi xách, móc khoá, thú nhồi bông... và sách của cô Tim.

Lời cám ơn chân thành gửi đến tất cả các bạn đã giúp đỡ chúng tôi trong nhiều năm qua và mang lại 
ngày càng nhiều nụ cười cho những người kém may mắn ở Việt Nam!

Cô Tim ký sách cho quý khách đến 
tham dự chương trình.
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HỖ TRỢ NHÀ MAY MẮN?
     Tham gia tích cực vào các hiệp hội Maison 
Chance quốc tế, hoặc 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 Nhà May Mắn làm ra.

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

     Quyên góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 
đến tài khoản ngân hàng của chúng tôi:
Ngân hàng: EXIMBANK
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Tên tài khoản: ASSOCIATION MAISON CHANCE
USD: 20001485000517
VND: 20001485005274
EUR: 200014852007054
SWIFT Code: EBVIVNVX

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
TRUNG TÂM CHẮP CÁNH
Văn phòng Dự Án
Địa chỉ: 19A Đường Số 1, KP9, P.Bình Hưng Hoà 
A, Q.Bình Tân, TPHCM, Việt Nam.
SĐT: +84 (0) 2862-659-566
Email : vietnam@maison-chance.org
Website : www.maison-chance.org
Facebook : www.facebook.com/MaisonChance

TẠP CHÍ MAISON CHANCE THÁNG 8 - 2019
Bài: Tim Aline - Éléonore - Long Hải
Hình ảnh: Freddy - Éléonore - Long Hải
Hiệu đính: Đức Huy
Thiết kế & biên tập: Long Hải


