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LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM
NHÀ MAY MẮN TẠI ĐẮK NÔNG

Les Méacnos
Danse avec les stars
Les tailleurs de pierres
Les bénéficiaires

L’autisme, une aide

LỜI NGỎ CỦA TIM

MỤC LỤC

ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
Người sáng lập và Giám đốc Maison Chance Việt Nam
Quý độc giả thân mến,
Năm 2019 vừa khép lại. Và đối với Maison Chance, đó là một năm đáng nhớ với việc dự án Trung
tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông đã hoàn thành.
Dự án ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những người khuyết tật già yếu, neo đơn, không còn khả
năng tái hòa nhập vào xã hội. Ngoài ra, Trung tâm Bảo trợ cũng đón nhận các em nhỏ khuyết tật,
trẻ em mồ côi và các em đồng bào dân tộc khó khăn của tỉnh.
Dự án khởi động vào năm 2012, và 7 năm sau, một Trung tâm khang trang gồm khoảng 30 hạng
mục xây dựng trên diện tích đất 2,7 hecta đã hoàn thành. Lễ khánh thành chính thức đã được tổ
chức ngày 14/12/2019 vừa qua. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng và trang thiết bị là 2,1 triệu
USD. Tháng 8/2019, Trung tâm đã đón nhận thêm 45 người thụ hưởng, bổ sung vào 120 thành
viên đã đến trước đó vào tháng 8/2018.
Trong năm 2019, chi phí hoạt động của 3 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tại
Đắk Nông tổng cộng hơn 800.000 USD. Năm 2020 sẽ đón thêm 20 thành viên thụ hưởng mới
tại Đắk Nông. Các phòng học nghề cũng sẽ được bổ sung. Khi đó, chi phí hoạt động sẽ tăng lên
hơn 900.000 USD. Mỗi năm, Tim và các cộng sự đều làm việc không biết mệt mỏi để quyên góp
cho được số tiền này và đây là một công việc không bao giờ ngơi nghỉ. Ngân sách của chúng tôi
thường xuyên bị thiếu hụt nhưng nhờ lòng tốt cũng như sự hào phóng của những người như quý
anh chị đã cho phép Maison Chance tồn tại và tiếp tục giúp đỡ thêm những mảnh đời kém may
mắn tại Việt Nam.
Thay mặt tất cả thành viên thụ hưởng của Maison Chance, Tim xin chân thành gửi lời cảm ơn sự
hỗ trợ quý báu của quý vị. Nhân dịp Tết Canh Tý, Tim xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy
niềm vui, sức khỏe, may mắn và thành công trên mọi lĩnh vực.
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Lời ngỏ của Tim
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Mục lục
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Lễ khánh thành Trung tâm Nhà May Mắn ở Đắk Nông
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Du lịch cộng đồng

MAISON CHANCE VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

Địa chỉ: 19A, Đường số 1A, KP. 9, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (0) 2862-659-566
Email: vietnam@maison-chance.org
Website: www.maison-chance.org
Facebook: www.facebook.com/MaisonChance
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Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà
May Mắn tại tỉnh Đắk Nông đã
chính thức khánh thành ngày
14/12/2019 vừa qua với sự hiện
diện của nhiều mạnh thường quân
cũng như các đại diện chính quyền
tỉnh Đắk Nông.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham gia
của các thành viên Trung tâm Nhà
May Mắn, các em nhỏ và phụ huynh.

Chương trình diễn ra trong bầu
không khí thân mật với sự tham
gia của đại diện các doanh nghiệp,
tổ chức trong và ngoài nước như
Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Tập đoàn Hòa Bình, Tôn
Hoa Sen, Phúc Sinh, Saitex, Bitex,
Hội Bonne Etoile, Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội
Maison Chance Thụy Sỹ, Tổng
Lãnh sự quán Thụy Sỹ, các sở,
ban, ngành đại diện cho chính
quyền địa phương.
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Tại buổi lễ, MC Phan Anh cho biết
rất vui mừng được góp mặt với vai trò
người dẫn chương trình, cùng người
bạn đồng hành là ca sĩ, diễn viên Quý
Bình. Cả hai đều rất hạnh phúc vì lễ
khánh thành Trung tâm Bảo trợ Xã
hội Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông
là thành quả của nhiều dự án mà hai
anh đã góp phần hỗ trợ trong suốt
thời gian qua.
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Đại diện Maison Chance, Tim đã gửi lời cảm
ơn chân thành đến các nhà tài trợ đã chung tay
để chăm lo, nuôi dạy các em nhỏ khó khăn
và người khuyết tật tại Đắk Nông, một trong
những tỉnh khó khăn nhất của cả nước. Chị
cũng xúc động chia sẻ cuộc gặp gỡ với Thành
năm 1993, người con đầu tiên của chị khi anh
đang bất lực chống chọi với bệnh tật. Hiện nay,
anh Thành đang khỏe mạnh và sống vui vẻ tại
Trung tâm Nhà May Mắn tại Đắk Nông.
Tiếp đó, mọi người cùng được thưởng thức một
tiết mục múa lân vô cùng vui tươi, náo nhiệt.
Đây là một loại hình nghệ thuật đường phố,
thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội quan
trọng như Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu hay
lễ khai trương, khánh thành... nhằm cầu chúc
cho gia chủ có nhiều may mắn, thịnh vượng,
phát đạt, hạnh phúc.
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Hiện nay, Trung tâm đón nhận 165 người thụ
hưởng, phần lớn là trẻ em người dân tộc có
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật thể chất
hoặc trí tuệ. Trong tương lai, Trung tâm, với sức
chứa khoảng 250 người, sẽ tiếp tục đón thêm
các thành viên mới, tạo cơ hội cho họ được học
tập và sống trong điều kiện tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này, một lần nữa Maison Chance xin
chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời
điểm quan trọng này.
Maison Chance hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dõi
theo và đồng hành cùng chúng tôi trong những
dự án khác. Từ đáy lòng mình, chúng tôi xin
gửi đến quý vị lời tri ân!

Sau buổi lễ, các khách mời đã đi một vòng tham
quan Trung tâm, các dãy nhà ở, các lớp học,
phòng y tế, phòng tập vật lý trị liệu, khu chăn
nuôi và trồng trọt. Ngoài ra, họ dành nhiều thời
gian để đi thăm và trò chuyện cùng các em học
sinh và người khuyết tật đang học tập và sinh
sống tại Trung tâm.
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TOÀN CẢNH
TRUNG TÂM NHÀ MAY MẮN
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SỰ KIỆN GÂY QUỸ DO MAISON CHANCE
TỔ CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI CUỐI NĂM 2019

Vancouver
Sự kiện tại Vancouver đã thành công
với 400 người tham gia và 50 000
CAD được quyên góp. Sự hỗ trợ nhiệt
tình của hai nghệ sĩ Kỳ Duyên và Lệ
Thu Nguyễn, cũng như Cindy Cao,
Tâm Đỗ, Vũ Lê, Loan Nguyễn, Khôi
Nguyễn, Bateau Hứa đã mang đến sự
thành công cho đêm gala gây quỹ.

Trong năm 2019, Tim đã thực hiện nhiều chuyến công tác ở nước ngoài nhằm gây quỹ cho
các dự án tại Việt Nam. Nhiều sự kiện gây quỹ đã được tổ chức tại Úc, Canada và Mỹ.
Những buổi bán đấu giá tranh do các thành viên khuyết tật tại Maison Chance vẽ được đón
nhận nồng nhiệt. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng được bày bán rất thành công. Tại các
sự kiện, quyển sách của Tim “Nhà May Mắn - Tương lai cho những số phận kém may mắn”
cũng được giới thiệu đến người tham dự bằng 3 ngôn ngữ. Tim đã ký tặng cho mọi người
trong không khí thân tình, ấm áp.
Góp gió thành bão! Từ những khoản đóng góp 10, 20 USD, Maison Chance đã quyên góp
được một số tiền đủ chi trả những nhu cầu tài chính của bốn trung tâm trong ba tháng.

Toronto

Seattle
Sự kiện tại Seattle diễn ra với sự
tham gia của MC Kỳ Duyên, các ca sĩ
Khánh Hà, Lưu Bích, Lệ Thu Nguyễn
cùng nhiều nghệ sĩ khác.
Số tiền 60 000 USD đã được quyên
góp từ buổi tối của các ngôi sao.
Chân thành cảm ơn đến Mỹ Linh,
Quang, Gary Ly, Thơm & Quân,
Nhung Lê, Hana, Dominic Bảo ! Nhờ
sự giúp đỡ của họ, sự kiện đã diễn ra
thành công.

Brisbane
Thành phố Brisbane là địa điểm tổ
chức hai buổi gala gây quỹ của Maison Chance, tại nhà hàng 7 Palace và
Lutece.
Hai buổi gây quỹ này đã mang về
39900 để giúp đỡ cho trẻ em nghèo và
người khuyết tật của Maison Chance.
Chân thành cảm ơn bác sĩ Phillip Lâm
và Oswaldo Ortiz, Công Danh, Sara
Hui Cheng, Đức Lê, bếp trưởng nổi
tiếng Lien Yeomans và nhiều tấm lòng
quý báu khác.
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Sự kiện tổ chức tại Pearson Convention Centre thu hút sự tham gia của
400 người. Ban tổ chức Maison
Chance tại Toronto đã chụp hình kỷ
niệm cùng Tim sau sự kiện. 50000
CAD được quyên góp.

Montréal
Ba sự kiện gây quỹ đã được tổ chức
tại Montréal, hai tại nhà hàng Robin
Des Bois và một tại Phương Thảo.
Các sự kiện này được diễn ra nhờ sự
hỗ trợ quý báu của Pierre Normandeau, Jean Pierre Desrosiers, chị Hiền
Minh Nguyễn và gia đình.
Tổng cộng số tiền 120 000 CAD
đã được quyên góp về cho Maison
Chance.
Bravo Québec !
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DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI
TRUNG TÂM NHÀ MAY MẮN
ĐẮK NÔNG

Vẻ đẹp hùng vĩ của cụm thác Dray Sap - Dray Nur - Gia Long

Du khách Canada chăm sóc vườn rau
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Trung tâm Bảo trợ Xã hội
Nhà May Mắn tại tỉnh
Đắk Nông là trung tâm
thứ tư được Tổ chức Maison Chance mở ra nhằm
để cung cấp nhà ở, đào tạo
nghề, chăm sóc y tế và giáo
dục miễn phí cho những
người khuyết tật, trẻ em mồ
côi và trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn tại khu vực này.
Cách thành phố Hồ Chí
Minh khoảng 350 km về
phía Bắc, du khách có thể
di chuyển bằng máy bay tới
thành phố Buôn Mê Thuột
(cách Trung tâm Nhà May
Mắn 44 km) hoặc xe buýt
để đến đây. Nằm ở độ cao
trung bình hơn 600 mét
so với mặt nước biển, tỉnh
Đắk Nông có điều kiện khí
hậu khá ôn hòa, mát mẻ.

Đắk Nông còn sở hữu
cảnh núi rừng, thác suối
và những nét riêng biệt
của văn hóa các dân tộc
thiểu số tại địa phương.
Đối diện với Trung tâm
Nhà May Mắn là cụm thác
nước hùng vĩ Dray Sáp,
Dray Nur và Gia Long.
Những điều kiện lý tưởng
này cho phép Trung tâm
phát triển các hoạt động
du lịch cộng đồng kết hợp
với sinh thái, nghỉ dưỡng.
Kể từ khi đi vào hoạt động,
Trung tâm đã bắt đầu đón
tiếp các đoàn khách trong
và ngoài nước đến thăm
và vui chơi cùng các em
nhỏ. Các phòng nghỉ thoải
mái, tiện nghi của Trung
tâm có sức chứa tới 44
người.

Đặc biệt, cơ sở vật chất và các
trang thiết bị được thiết kế phù
hợp cho người khuyết tật. Nhà
hàng nằm bên trong khuôn viên
của Trung tâm phục vụ nhu cầu
ẩm thực từ các món Âu, Á và
các món ăn của người dân địa
phương. Ngoài ra, Trung tâm
còn có hồ bơi ngoài trời.
Trong thời gian lưu lại Trung
tâm, du khách có thể giao lưu
sinh hoạt cùng với các em học
sinh và người khuyết tật tại
đây. Ngoài ra, khách còn có
thể tham gia vào các hoạt động
hằng ngày của Trung tâm như
trồng cây ăn trái, trồng rau
sạch, chăm sóc các con thú tại
trang trại.
Bên cạnh đó có rất nhiều hoạt
động để du khách tham quan
và trải nghiệm ngoài Trung tâm
như đạp xe tham quan, thác,
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tắm voi, chèo thuyền thúng và
kayak. Du khách sẽ có những
phút giây thư giãn, yên bình,
hòa mình vào thiên nhiên.
Đây là những trải nghiệm vô
cùng bổ ích và có ý nghĩa, phù
hợp cho khách lẻ hay khách đi
theo nhóm. Một mặt, du khách
sẽ cảm nhận rõ hơn về cuộc
sống hàng ngày của các em nhỏ
và người khuyết tật tại Trung
tâm, hiểu được giá trị của công
tác thiện nguyện. Mặt khác, sự
có mặt của các du khách sẽ tạo
một môi trường xã hội tích cực
giúp các đối tượng thụ hưởng
của Trung tâm được hòa nhập
tốt hơn.
Kính mời Quý khách đến tham
quan Trung tâm Nhà May Mắn
tại Đắk Nông và trải nghiệm
tour du lịch của chúng tôi.
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Khách có thể liên hệ với Trung tâm để được tư vấn và
thiết kế tour phù hợp theo yêu cầu của mình. Các hoạt
động và dịch vụ mang được một nguồn thu nhập được
trích về cho Trung tâm Nhà May Mắn để trang trải một
phần chi phí hoạt động của Trung tâm. Xin chào đón
quý khách!
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Bảo trợ Nhà May Mắn tại Đắk Nông
Địa chỉ: Thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
ĐT : +84 909 406 965 (Ms. Trâm)
Email : nhamayman@maison-chance.org
Site web : www.maison-chance.org
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Thiết kế : Thảo

