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MỤC LỤCLỜI NGỎ CỦA TIM

Các bạn thân mến,
 
Tim hy vọng rằng các bạn đều bình an, nhiều sức khoẻ để có thể vượt qua thời điểm khó khăn này.

Sau 99 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, Việt Nam đã phát hiện ổ dịch mới tại Đà Nẵng. 
Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế dịch lây lan. 
Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 1.044 ca nhiễm, 707 ca đã được chữa khỏi, 301 ca vẫn 
đang được điều trị tại các bệnh viện và 34 ca tử vong. Tuy Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới nhưng 
các chuyến bay đưa người Việt Nam tại nước ngoài quay về nước vẫn được tiếp nhận. Khi xuống sân 
bay, ngay lập tức họ được cách ly tập trung 14 ngày.

Tuy Việt Nam đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng nhiều lĩnh vực vẫn bị ảnh hưởng nặng nề như 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, giải trí... Rất nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa và 
nhiều người bị mất việc làm. 

Về phía Nhà May Mắn, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính vì lượng khách nước 
ngoài đến thăm không còn như trước, và Tim cũng không thể tổ chức các buổi gây quỹ ở nước ngoài 
như mọi năm. (Trong khi đó, hơn 85% quỹ hoạt động của Nhà May Mắn đến từ các nguồn thu nước 
ngoài). Với nhóm gây quỹ của Nhà May Mắn, chúng tôi đã liên hệ nhiều mạnh thường quân và công 
ty để xin hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này. Rất may mắn, có nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi 
của chúng tôi bằng việc gửi tặng gạo, mì gói cũng như những nhu yếu phẩm và vật tư y tế cần thiết 
khác. Nhiều nhân viên và thành viên của Nhà May Mắn cũng chia sẻ bằng cách đóng góp một phần 
lương của họ cho Nhà May Mắn nhằm giảm bớt chi phí cho tổ chức. Thời khắc khó khăn đã trôi qua, 
nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng hết sức để nhiều người biết đến tổ chức Nhà May Mắn hơn và 
cùng chung tay chăm sóc 700 thành viên kém may mắn. 

Nhà May Mắn hiện chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Tương lai của họ được định hình nhờ lòng hảo tâm của các bạn. Tận đáy lòng, Tim xin cảm ơn 
vì sự hỗ trợ tuyệt vời của các bạn, và Tim hy vọng rằng điều tốt đẹp này sẽ tiếp tục lan xa, bất chấp 
những khó khăn mà chúng ta đang trải qua.

ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦUCHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦU 

Nhà May Mắn tin rằng giáo dục là vô cùng 
cần thiết cho sự phát triển của các em. Đó 
là một quá trình lâu dài, mà để đạt được 
thành quả cuối cùng, cần có sự hỗ trợ từ 
nhiều nguồn lực khác nhau cũng như sự 
đồng hành, chung tay của cả cộng đồng. 

Thật vậy, những em được Nhà May Mắn 
cưu mang, hoặc là trẻ mồ côi, hoặc đến từ 
những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, phức tạp, do đó tỷ lệ bỏ học, gián 
đoạn giữa chừng là rất cao. 

Từ bối cảnh này, Nhà May Mắn dự định 
cho ra đời Chương Trình Đỡ Đầu Tập 
Thể dài hạn. Trong đó, người tham gia sẽ 
là cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu của cả một lớp 
học (khoảng 30 đến 40 học sinh). Chương 
Trình Đỡ Đầu Tập Thể (so với đỡ đầu cá 
nhân) là mô hình phù hợp nhất với trẻ em 
của Nhà May Mắn, đảm bảo rằng các em 
nhận được sự quan tâm, yêu thương, hỗ trợ 
như nhau, và không em nào bị bỏ lại phía 
sau.

Nhà May Mắn hy vọng thông qua Chương 
Trình Đỡ Đầu Tập Thể, sẽ thiết lập một 
mối quan hệ lâu dài, gắn kết thực sự giữa 
cha, mẹ đỡ đầu và các em. 

Vai trò của cha, mẹ đỡ đầu không chỉ dừng 
lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn tiếp thêm 
tình yêu thương, niềm tin, động viên các 
em nhỏ trên con đường học vấn, để các 
em tự tin vượt qua những khó khăn trên 
con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp 
hơn.

Với khoản hỗ trợ 250.000 đồng mỗi tháng 
cho một em (tương đương 8.500 đồng/
ngày), người tham gia có thể nhận đỡ đầu 
một hay nhiều em cùng một lúc, tuỳ theo 
điều kiện tài chính của mình. Nhưng về 
tư cách, họ sẽ là cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu 
của cả lớp học chứ không phải của riêng 
một em nào. 80% số tiền tài trợ sẽ được 
dùng để trang trải học phí và dụng cụ học 
tập cho các em, 10% cho chăm sóc y tế và 
10% cho quần áo. 

Các chương trình đỡ đầu mà các bạn có thể tham gia dài lâu:

- Đỡ đầu một lớp tiểu học tại trường Làng May Mắn, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí 
Minh), góp phần ngăn chặn tình trạng thất học, bỏ học giữa chừng ở các em có hoàn cảnh 
khó khăn, các em khuyết tật, hoặc không có giấy khai sinh, quá tuổi đến trường.

- Đỡ đầu một lớp tiểu học tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông 
nhằm giúp các em nhỏ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. 

- Đỡ đầu một lớp học chuyên biệt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May Mắn tại tỉnh 
Đắk Nông nhằm giúp các em khuyết tật trí tuệ và/hoặc vận động được phát triển các kỹ 
năng cơ bản, có một tuổi thơ bình thường nhất.

Khi tham gia chương trình, cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu sẽ được:

- Nhận thư cảm ơn và thư xác nhận là người đỡ đầu của lớp.
- Hình ảnh tập thể lớp và danh sách các em học sinh trong lớp đỡ đầu.
- Nhận báo cáo tình hình học tập, hình ảnh hoạt động của lớp ít nhất 1-2 lần/năm.
- Đến thăm, trò chuyện, chia sẻ yêu thương cùng các em và những thầy, cô, người trực 
tiếp chăm lo, dạy dỗ cho các em.
- Trao đổi thư từ, hình ảnh, thiệp và quà với lớp bạn đỡ đầu.

Bạn muốn trở thành cha, mẹ đỡ đầu của các em? Hãy liên hệ với Nhà May Mắn tại email 
vietnam@maison-chance.org



0706

ĐỠ ĐẦU LÀ MANG LẠI CHO CÁC EM MỘT CƠ HỘI! 

Hiếu, dân tộc Dao, bị liệt hai chi từ khi lọt lòng mẹ. Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiếu có nhiều thay đổi tích cực sau 6 tháng đến với TTBTXH Nhà May Mắn tại Đắk Nông.

Ba anh em Biển, Hội, Thoảng mang khuyết tật về thể chất và trí tuệ.
Cha mẹ của các em không đủ điều kiện để chăm sóc họ.

Tại Nhà May Mắn Đắk Nông, ba anh em cùng theo học lớp chuyên biệt
và nhận được sự chăm sóc phù hợp.
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LỄ BẾ GIẢNGNGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Ngày quốc tế thiếu nhi tại TTBTXH Nhà May Mắn Đắk Nông bắt đầu bằng một trận bóng đá giữa hai đội
«liên quân» lớp 2 và lớp 5 và «liên quân» lớp 3 và lớp 4. Thắng hay thua thì tất cả đều cười tươi!

Ngày hội thao sôi động khép lại với các cuộc thi bơi lội và cờ vua. Học bổng Nhà May Mắn đã được trao cho các em lớp 5 để giúp các em có thể tiếp tục học cấp hai.
Học sinh các lớp chuyên biệt cũng được nhận quà, ghi nhận nỗ lực của các em trong suốt một năm qua.

Mặc dù bị gián đoạn 3 tháng do Covid-19, năm học 2019-2020 đã kết thúc tốt đẹp tại trường tiểu học ở 
Làng May Mắn TP.HCM. 90% các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối năm.

Tỉ lệ thi đậu là 100% đối với các em học sinh lớp 5.
Ở Nhà May Mắn Đắk Nông, buổi

lễ bế giảng mang không khí đặc biệt. Lứa học sinh 
lớp 5 đầu tiên của trường đã hoàn thành chương 

trình tiểu học.

Sau giờ giải lao, được tiếp sức bằng nước chanh, các em tiếp tục các môn thi như chạy marathon, kéo co 
trong tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ của bạn bè và thầy cô giáo.

.
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CƠ HỘI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT LỚN TUỔI

CUỘC SỐNG TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May 
Mắn tại Đắk Nông được thành lập chủ 
yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của những 
người khuyết tật lớn tuổi, không thể tự 
lập và tự nuôi sống bản thân do tình trạng 
khuyết tật nặng. Không gian sống mới 
này đã được thiết kế để họ có thể an tâm 
sống phần còn lại của cuộc đời trong một 
môi trường phù hợp với nhu cầu của họ.

Hiện tại, Trung Tâm đang chăm lo cho 
173 thành viên, trong đó có 10 người 
khuyết tật lớn tuổi. Đa số họ được chuyển 
từ Nhà May Mắn ở TP. Hồ Chí Minh đến 
trung tâm mới tại Đắk Nông. Nhiều năm 
ở thành thị, sự thay đổi môi trường sống 
mới này là một thách thức không hề đơn 
giản, ngay cả khi họ đã được chuẩn bị 
tâm lý trước.

Nhờ sự quan tâm tận tình của các nhân 
viên Trung Tâm, họ nhanh chóng cảm 
thấy như ở nhà của mình. Mỗi ngày, nhờ 
sự chăm sóc của các kỹ thuật viên vật lý 
trị liệu, sức khỏe của họ được duy trì và 
cải thiện. Họ không cảm thấy căng thẳng 
vì áp lực phải kiếm thu nhập để nuôi sống 
bản thân. Nhà May Mắn sẽ chăm sóc họ 
cho đến cuối cuộc đời. 

Khi sức khoẻ ổn định, họ tích cực tham 
gia vào các phòng học nghề để cảm thấy 
mình có ích; một cách để họ chứng minh 
rằng một người tàn nhưng không phế. Họ 
cũng tham gia các hoạt động khác của 
Trung Tâm như chăm sóc vườn rau, phụ 
bếp, dạy học... bên cạnh nhân viên và các 
em nhỏ.

Nhờ môi trường sống tích cực, chan hoà và 
chu đáo tại Trung Tâm, những người khuyết 
tật đã tìm thấy lại hương vị cuộc sống và có 
thể tiếp tục phát triển. 

Khi mới đến trung tâm, Đát mù chữ. Người 
đàn ông 50 tuổi này mắc chứng bệnh xương 
thuỷ tinh, một bệnh di truyền hiếm gặp. 
Ngay cả những cử động nhẹ nhất cũng có 
thể gây ra gãy xương.

CUỘC SỐNG TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG 

Đát đang tập viết những nét chữ đầu đời.

Tài dạy vẽ cho các em học sinh chuyên biệt tại 
TTBTXH Nhà May Mắn Đắk Nông.

Ngoài căn bệnh xương thuỷ tinh, khắp cơ 
thể anh xuất hiện những khối u da to nhỏ. 
Vì sự khác biệt này, anh không có người 
bạn nào trong suốt thời thơ ấu của mình. 
Mặc cảm, anh tự nhốt mình trong nhà và 
luôn che kín cơ thể.

Vào Nhà May Mắn, sức khỏe của anh đã 
được cải thiện rất nhiều. Mỗi ngày, cùng 
với các bạn nhỏ trong lớp, anh học đọc và 
viết. Bây giờ anh ấy đã có thể nhận biết 
các chữ cái và đánh vần. Ở tuổi gần 50, 
không bao giờ là quá muộn!

Hành trình của Tài cũng rất đáng để kể. 
Liệt nửa người và cụt một chân, anh làm 
việc ở phòng vẽ và còn bắt đầu dạy vẽ 
cho các em học sinh ở Trung Tâm, kể cả 
những em học sinh trong các lớp chuyên 
biệt.

Các thành viên khác như Đại và Thắng 
dạy tin học cho các em học sinh, Tài và 
Tâm dạy vẽ, Thanh thì tham gia trồng và 
chăm sóc nấm, Giới hỗ trợ nhà bếp và 
phụ trách hệ thống trồng rau thủy canh.

Thành, thành viên đầu tiên của Nhà May 
Mắn giúp đỡ nhà bếp và hàng ngày anh 
tham gia các lớp học chuyên biệt cũng như 
trị liệu với ngựa. Hưng và Phụng vẫn phải 
nằm trên giường vì vết loét của họ chưa 
lành. Khi họ có đủ sức khỏe để làm việc, 
chúng tôi sẽ phân công công việc cho họ để 
họ cảm thấy mình có ích cho cộng đồng.

(Từ trái sang phải) Thắng, Phụng, Thành, Hưng, Đát, Giới, Tài, Tâm, Đại, Thanh chụp hình cùng Tim
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HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Những ngày đầu tháng 6 oi ả và nóng rát, 
Cô Tim dù đang phải chống nạng vì đầu gối 
chấn thương, nhưng vẫn cùng các nhân viên 
của TTBTXH Nhà May Mắn tại Đắk Nông 
đi đến 3 xã vùng sâu của huyện Krông Nô là 
Tân Thành, Đắk Đrô và Đức Xuyên để trực 
tiếp trao tặng gạo cho bà con nơi đây.

Đã từ lâu, hoạt động có ý nghĩa hướng tới 
cộng đồng này được Nhà May Mắn thực 
hiện và tiếp tục duy trì nhằm san sẻ yêu 
thương, nhân lên điều tử tế đến những người 
có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai và năm 
nay là dịch bệnh Covid-19.

Tuy đang gặp nhiều khó khăn, Nhà May 
Mắn vẫn mong muốn sẻ chia một phần số 
gạo do các mạnh thường quân đóng góp 
với người dân nghèo tỉnh Đắk Nông, nơi có 
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh 
sống.

Trong hai ngày, Trung Tâm đã phối hợp 
cùng chính quyền địa phương trao tặng 5 
tấn gạo cho 434 nhân khẩu tại 3 xã của 
huyện, tương đương 10-15kg gạo cho mỗi 
nhân khẩu. 

Cụ thể, ngày đầu tiên Trung Tâm đã phân 
phát 1,5 tấn gạo cho 150 nhân khẩu tại xã 
Tân Thành. Ngày tiếp theo, tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân xã Đức Xuyên và xã Đắk 
Đrô, Nhà May Mắn đã phát tặng 3,5 tấn 
gạo cho 284 nhân khẩu.

Kết thúc hai ngày hoạt động cộng đồng 
đầy ý nghĩa, đối với Cô Tim cùng các 
nhân viên Nhà May Mắn, mệt mỏi do 
mưa, nắng, đường xa dường như tan biến, 
khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương 
mặt bà con, hối hả chở gạo về nhà. Đó 
cũng là động lực để Nhà May Mắn luôn 
cố gắng thực hiện tốt sứ mệnh của mình. 

Mỗi gia đình được nhận từ 30 đến 40 kg.

SAN SẺ YÊU THƯƠNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Đội ngũ trẻ trung, năng động và nhiệt tình của Nhà May Mắn Đắk Nông.

Tim cũng có mặt dù chân đang bị đau.
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Doanh Nghiệp Xã Hội Nhà May Mắn 
được thành lập năm 2019 nhằm mục đích 
quảng bá và tìm đầu ra cho các sản phẩm 
và dịch vụ do người khuyết tật, thanh thiếu 
niên có hoàn cảnh khó khăn tạo ra. Doanh 
nghiệp còn rất non trẻ, cần thời gian để tự 
khẳng định. Nhưng về lâu dài, ít nhất 51% 
lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh sẽ 
được dành để chăm lo cuộc sống của các 
thành viên khuyết tật và trẻ em tại Nhà 
May Mắn.

Trong thời gian tới, Doanh Nghiệp Xã Hội 
Nhà May Mắn sẽ phát triển các sản phẩm 
nông sản từ Tây Nguyên như hạt điều, hạt 
mắc-ca, tiêu, mật ong cà phê, bột nghệ, 
viên tinh bột nghệ.

Bên cạnh các mặt hàng nông sản và tour 
du lịch cộng đồng, Doanh Nghiệp Xã Hội 
Nhà May Mắn vẫn sẽ tiếp tục duy trì và 
phát triển các sản phẩm thú nhồi bông 
thổ cẩm, các tác phẩm tranh sơn dầu và 
trang sức làm từ đá quý, đá bán quý. Ngoài 
ra, Doanh Nghiệp cũng cung cấp các sản 
phẩm may như túi xách, ví cầm tay... cung 
cấp dịch vụ may gia công như đồng phục 
học sinh, đồng phục võ.

Mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, Nhà May 
Mắn đều sản xuất các loại bánh Trung 
Thu hảo hạng, không chất bảo quản, với 
nguyên liệu cao cấp, sẽ là một món quà 
đầy ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè 
và đối tác trong dịp tết đoàn viên.

Bích Trâm - Giám Đốc
Trâm quản lý tất cả các hoạt 
động của doanh nghiệp. Về 
Nhà May Mắn năm 4 tuổi, 
Trâm du học 5 năm tại Mỹ, 
và hiện là mẹ của một bé 
gái nhỏ xinh xắn.

Thu Lý - Phụ trách kế 
toán và nhân sự 
Vốn là một tình nguyện 
viên, Lý trở thành nhân 
viên nhiệt huyết của Nhà 
May Mắn. Lý công tác tại 
Văn phòng Dự Án và hỗ trợ 
doanh nghiệp.

Lam Sơn - Phụ trách web-
site 
Sơn bị liệt hai chi do gãy 
cột sống lưng, và di chuyển 
hàng ngày bằng xe lăn. Sơn 
biết Nhà May Mắn khi anh 
đến tham gia học tin học tại 
đây.

Văn Thành - Phụ trách 
bán hàng và marketing  
Thành là một em mồ côi, về 
Nhà May Mắn năm 12 tuổi. 
Năm nay Thành 24 tuổi và 
đã hoàn thành chương trình 
đại học.

Thu Thủy - Phụ trách Nhà 
khách kiêm thủ quỹ
Thuỷ bị mất một chân. Về 
Nhà May Mắn năm 2005, 
Thuỷ yêu và kết hôn với 
một thành viên bị liệt tứ chi. 
Cả hai đang sống hạnh phúc 
tại Làng May Mắn.

Kim Phượng - Phụ trách 
hành chính và bán hàng 
Chị là nhân viên nhiệt 
huyết, gắn bó với Nhà May 
Mắn gần 10 năm nay.

Thị Nga - Kế toán DNXH 
Nhà May Mắn Đắk Nông
Nga làm việc với Nhà May 
Mắn từ một năm nay và cô 
cũng là người Đắk Nông.

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI NHÀ MAY MẮN

Thị Ngoan - Phụ trách 
Nhà khách tại Nhà May 
Mắn Đắk Nông 
Quê Đắk Nông, Ngoan làm 
việc đã được hai năm. Cô 
vừa là nhân viên của doanh 
nghiệp, vừa là giáo dục viên 
chăm sóc các em nhỏ.

Các hương vị khác nhau của bánh Trung Thu.
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Tiến đang làm việc tại phòng vẽ
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TRANH VẼ CỦA CÁC EM HỌC SINH

Làng May Mắn được xây dựng vào năm 2009 và khánh thành vào năm 2011. Làng gồm 33 
căn hộ được thiết kế đặc biệt cho người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn. Làng May Mắn còn 
có hồ bơi thủy trị liệu, phòng làm bánh, nhà hàng, trường tiểu học dành cho các em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trẻ và các lớp học chuyên biệt cho các em bị thiểu năng trí tuệ.

Sau gần 10 năm, Làng là nơi sinh sống của 103 thành viên tái hoà nhập của Nhà May Mắn. 
Với những người di chuyển bằng xe lăn, Làng May Mắn không chỉ là một nơi che nắng, che 
mưa, mà còn là một đại gia đình. Trong gia đình lớn này, những người khuyết tật chung sống 
chan hòa, chia sẻ và động viên nhau để cùng hướng tới một cuộc sống tươi đẹp, có ích cho 
bản thân và xã hội.

Trong những năm gần đây, những cơn mưa to, gió lớn làm mái ngói của Làng May Mắn bị 
xê dịch, hư hỏng nặng dẫn tới bị dột, nước thấm vào trần nhà, thấm bên trong tường. Khi 
mưa to, một số người dân làng không thể ngủ được vì nước chảy thẳng xuống giường của họ.

Tình trạng dột, thấm này ngày càng nghiêm trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 
hơn 100 cư dân, chủ yếu là người khuyết tật tại Làng May Mắn. Vì vậy, việc tu bổ, nâng cấp 
Làng May Mắn là vô cùng cấp thiết.

Chúng tôi đã xin báo giá của một số công ty xây dựng khác nhau và dự toán cần thiết cho 
việc sửa chữa, tu bổ này là khoảng 487.500.000 VNĐ

Hơn lúc nào hết, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn để mang đến cho cư dân của Làng May 
Mắn một cuộc sống chất lượng mới. Tận đáy lòng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn!

SỬA CHỮA LÀNG MAY MẮN



TẠP CHÍ NHÀ MAY MẮN THÁNG 9 - 2020
Bài: Tim Aline - Thùy Trang - Văn Thành
Hình: Công Duy - Tim Aline - Trần Mùi - Thùy Trang 
Thiết kế: Công Duy

Thu Hà bị liệt tứ chi và câm. Hải Yến mắc hội 
chứng Down. Hai em rất gắn bó và thương mến 
nhau như chị em ruột thịt.


