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Tim mong các bạn khỏe mạnh và tình hình dịch bệnh khả quan hơn nơi các bạn đang ở. 

Tại Việt Nam, mọi thứ đã diễn ra khá tốt từ khi cuộc khủng hoảng về đại dịch toàn cầu bắt đầu. Tuy nhiên, từ 
3 tháng nay, tình hình đã nhanh chóng xấu đi. Đặc biệt tại Sài Gòn, tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, các 
ca nhiễm mới gia tăng mỗi ngày một cách chóng mặt, các bệnh viện trở nên quá tải, trang thiết bị y tế bị thiếu 
trầm trọng và chính phủ phải đưa ra lệnh cấm đi lại nếu không có lý do chính đáng. Những người di chuyển ra 
ngoài mà không được cho phép sẽ bị phạt rất nặng, tất cả người dân phải ở nhà, một số khu vực bị phong tỏa.

Lương thực bị thiếu hụt nghiêm trọng. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị được phép mở cửa nhưng hầu như không 
đủ cung cấp cho tất cả mọi người, một số người phải ngậm ngùi ăn mì gói qua bữa. Rau, thịt, cá không đủ 
cung ứng đã dẫn đến giá cả tăng phi mã gấp 10 lần. Taxi không được phép hoạt động, các tuyến xe khách liên 
tỉnh cũng không được phép chạy, đường phố trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Chỉ còn đó hình ảnh những chiếc xe 
cứu thương liên tục chạy với tiếng còi hú inh ỏi xé tan sự im lặng nặng nề đang bao trùm lên thành phố, nơi 
mà luôn được xem là nhộn nhịp và ồn ào nhất cả nước. 

Những đối tượng thụ hưởng của Nhà May Mắn cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Họ bị cách ly tại nhà, 
không có đủ thực phẩm cần thiết. Và các con đường, khu phố xung quanh bị phong tỏa do có nhiều người bị 
nhiễm Covid. 

Việt Nam đã đóng cửa 1 năm rưỡi nay và Tim không thể ra nước ngoài gây quỹ hoặc tổ chức sự kiện trong 
nước vì quy định cấm tụ tập quá 03 người. Nhà May Mắn cũng không hề có một lượt khách tham quan, du lịch 
nào và tình trạng kinh tế đang trở nên rất tồi tệ.

Biến chủng Delta xuất hiện tại Việt Nam và hơn 124 nước trên thế giới với sự lây lan gấp nhiều lần so với các 
loại khác làm nỗi sợ hãi, ám ảnh lớn hơn trong tâm trí mỗi người. 

Vì vậy, Tim xin kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Hơn lúc nào hết, chúng tôi cần sự chung tay của các bạn để 
vượt qua thời gian dịch bệnh ngày càng khó khăn này.

TIM ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
Nhà sáng lập và Điều hành Tổ chức Nhà May Mắn
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ĐỠ ĐẦU TẬP THỂ

Chương trình Đỡ đầu Tập thể do Nhà May 
Mắn thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2020 tới 
nay đã diễn ra được 1 năm. Xuất phát từ 
mong muốn kết nối các em học sinh nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học, với 
các mạnh thường quân hảo tâm, muốn góp 
phần vào sự nghiệp trồng người, Nhà May 
Mắn đã triển khai chương trình này cho 10 
lớp tiểu học tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh 
Đắk Nông. 

Trong năm đầu tiên thực hiện, đã có 9 trên 
10 lớp học được đỡ đầu, với tổng số phần 
đỡ đầu là 266 (trên tổng số học sinh tiểu học 
313 em, tương đương 85% chương trình 
hoàn thành). Một kết quả rất đáng mừng và 
đáng khích lệ cho Nhà May Mắn, cho thấy 
sự tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình của các 
nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đây chính là ưu điểm của chương trình Đỡ đầu Tập thể. Về phần người đỡ đầu, họ cũng sẽ 
cảm thấy yên tâm hơn khi biết dù khả năng đỡ đầu có hạn chế, chỉ có thể cam kết 1 hoặc 2 
phần đỡ đầu, nhưng tình yêu thương của họ vẫn được lan toả đồng đều đến tất cả các em học 
sinh.

Chuẩn bị bắt đầu năm học mới, Nhà May Mắn hy vọng sẽ có nhiều cha mẹ đỡ đầu hơn, cùng 
đồng hành với chương trình Đỡ đầu Tập thể năm thứ 2. Sự đồng hành này, mối liên kết này 
rất quan trọng và cần thiết khi dịch bệnh vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng lên đời sống 
kinh tế xã hội.

ĐỠ ĐẦU TẬP THỂ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦU TẬP THỂ 
SAU MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG

BA BƯỚC ĐỂ ĐỠ ĐẦU MỘT LỚP HỌC

Bước 1 
Ký thỏa thuận

Bước 2
Nhận thông tin lớp học được 

đỡ đầu

Bước 3
Nhận các báo cáo

Điều này cũng cho thấy ngày càng nhiều 
tấm lòng nhân ái, quan tâm đến các em học 
sinh Nhà May Mắn. Cuộc sống của các em 
gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hoàn cảnh 
đặc biệt éo le, có nguy cơ bỏ học giữa chừng 
để đi làm thuê, và như thế các em có thể sẽ 
gặp nhiều rủi ro khó lường khác. 

Nhưng nhờ tấm lòng ấm áp, tình yêu thương 
của các cha mẹ đỡ đầu, các em học sinh vẫn 
được tiếp tục đến trường, ngay cả khi mùa 
dịch đang căng thẳng nhất khiến nhiều cha 
mẹ học sinh, vốn là công nhân, người lao 
động làm công việc tay chân, mất việc làm. 

Tuy tỷ lệ đỡ đầu đạt 85%, nhưng 100% học 
sinh đều được chăm lo, quan tâm đầy đủ. 
Không em nào cảm thấy buồn bã, tủi thân 
vì không có cha, mẹ đỡ đầu.
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CÔNG TRÌNH NÂNG NỀN TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

CÔNG TRÌNH NÂNG NỀN CÔNG TRÌNH NÂNG NỀN

Công trình nâng nền tại Trung Tâm Chắp Cánh khởi công vào đầu tháng 5 năm 2021 nhằm 
khắc phục triệt để tình trạng ngập nước ngày càng thường xuyên và nặng nề, ảnh hưởng tới 
những sinh hoạt thường ngày tại Trung Tâm cũng như gây rất nhiều khó khăn cho những 
người khuyết tật phải di chuyển bằng xe lăn.

Để việc nâng nền vừa đạt hiệu quả, thuận lợi cho người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn, 
vừa không phá vỡ kiến trúc của Trung Tâm Chắp Cánh, chúng tôi cùng công ty tư vấn và 
nhà thầu xem xét hiện trạng, bàn bạc kỹ lưỡng và kết luận cuối cùng là nền tầng trệt Trung 
Tâm sẽ được nâng lên 42cm so với độ cao cũ, cao hơn ngoài sân 15cm và cao hơn mặt đường 
hiện tại khoảng 40cm.

Một phần không thể thiếu trong việc nâng nền là cải tạo hệ thống hố ga, đường cống để đạt 
hiệu quả thoát nước tốt nhất. Do đó chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thoát nước mới với đường 
ống lớn và nâng cao hệ thống hố ga, giúp nước mưa hay nước thải có thể thoát ra ngoài hệ 
thống cống chung một cách dễ dàng và nhanh nhất.

Việc nâng nền được Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình nhận thầu sửa chữa. 
Công ty Hòa Bình là một trong những nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ công 
nhân lành nghề, chuyên nghiệp cộng với sự giám sát chặt chẽ của Giám sát trưởng Công ty 
và nhân viên tổ sửa chữa của Trung tâm, vì vậy không có gì phải lo lắng về chất lượng công 
trình.

Để giảm tối đa chi phí, chúng tôi đã đề nghị 
xin giảm giá và được Công ty Hòa Bình 
chấp nhận ký hợp đồng với giá thấp nhất 
có thể. Công ty cũng hỗ trợ trong việc xin 
giảm giá từ các nhà cung cấp vật liệu xây 
dựng. Ngoài ra, Công ty Hòa Bình cũng 
giúp chống thấm, chống dột, sửa chữa 
những hư hỏng trên mái nhà. Bên cạnh đó, 
chúng tôi cũng liên hệ được Công ty Ý Mỹ 
tại Khu công nghiệp Tam Phước (Biên Hòa, 
Đồng Nai) để được cung cấp gạch ốp tường 
với giá gốc của công ty.

Ngoài ra, việc khắc phục những phát sinh 
sau hoặc trong khi nâng nền bao gồm 
những hạng mục như quét sơn tường tầng 
trệt, lắp đặt trang thiết bị đặc thù trong các 
phòng như lắp đặt ghế nha khoa, di dời tủ 
gỗ treo tường nhà bếp, chỉnh sửa hệ thống 
hút khói…sẽ do nhân viên bộ phận Bảo trì 
- Sửa chữa thực hiện để tiết kiệm tối đa chi 
phí trong thời điểm dịch bệnh, khó khăn 
này.

Hiện nay, việc nâng nền đã đi vào giai đoạn 
hoàn thành. Sau khi hoàn công sẽ giúp các 
hoạt động của Trung Tâm cũng như sự di 
chuyển của người khuyết tật được thuận lợi 
hơn.
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Tôi tên là Lưu, nhân viên y tế của Nhà 
May Mắn Đắk Nông. Hiện tôi đã gắn bó 
với nơi này được gần ba năm. Nhiệm vụ 
của tôi là theo dõi, chăm sóc sức khỏe, 
hướng dẫn tập vật lý trị liệu cho các thành 
viên khuyết tật tại đây. Một trong những 
thành viên đó là anh Trần Văn Thành. 
Anh là người con đầu tiên được mẹ Tim 
cứu giúp, cưu mang. Từ một đứa trẻ mang 
trong mình nhiều thứ bệnh nan y, cái chết 
kề bên, anh được mẹ Tim chăm sóc tận 
tình, đưa đến bệnh viện điều trị. Sau hơn 
ba tháng, Thành dần bình phục một cách 
diệu kỳ. 

Hai mươi  tám năm kể từ ngày xuất viện, 
anh Thành vẫn phải sử dụng thuốc tim 
mạch hằng ngày để sức khỏe được ổn 
định. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe 
của anh lại một lần nữa trở nên nghiêm 
trọng, do những cơn ho, khó thở và đau 
ngực dữ dội. 

Ngày 01/05/2021, anh được chuyển đến 
Viện Tim Tp.HCM để điều trị. Qua thăm 
khám, hội chẩn, các bác sĩ cho biết anh 
bị hẹp hở van 2 lá, van 3 lá nặng, đến 
giai đoạn thuốc không còn đáp ứng, vì 
vậy cần phải phẫu thuật để sửa van, thay 
van. Ngoài ra, anh còn bị suy tim, rung 
nhĩ, tăng áp phổi do biến chứng.

Trong thời gian nằm viện điều trị sức 
khỏe cho ổn định trước khi mổ, cần có 
một người thân ở lại viện chăm nuôi anh. 
Và tôi là người thân đó, giúp anh chăm 
lo cơm nước, uống thuốc, và cả việc vệ 
sinh cá nhân. Sau một tuần, anh có thể đi 
lại và tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân. Anh 
bắt đầu đi lại trong phòng không ngừng 
nghỉ, trừ lúc ngủ. Khi nghe tôi giải thích 
là anh Thành bị chậm phát triển, ai nấy 
cũng đều thông cảm.

Mọi người trở nên thân thiết, quý 
mến anh hơn, muốn nói chuyện với 
anh nhiều hơn khiến anh Thành vui 
lắm. Anh còn được mọi người gọi với 
cái tên trìu mến “em bé Thành” lại 
hay còn cho anh nhiều quà vặt. Lần 
nào anh nhận quà cũng không quên 
cảm ơn.

Một hôm, như thường lệ bác sĩ điều 
trị đến thăm khám cho anh. Bác nói 
sức khỏe anh cũng đã ổn, người nhà 
có thể đóng tiền để mổ. Chi phí ca 
mổ khoảng hơn một trăm năm mươi 
triệu. Để cứu lấy tính mạng cho anh, 
mẹ Tim và Nhà May Mắn đã phải tìm 
đến sự giúp đỡ của các mạnh thường 
quân trong và ngoài nước. May mắn 
thay, sau hơn một tuần kêu gọi, số 
tiền quyên góp đã đủ để tiến hành ca 
phẫu thuật.

Sáng ngày 28/05/2021, anh Thành 
được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ca 
phẫu thuật diễn thuận lợi. Sau đó, anh 
được chuyển sang khoa hồi sức tích 
cực để theo dõi. Ba ngày sau, anh được cho lên khoa Ngoại. Ngày đầu vì vết mổ còn đau quá, 
anh không nói chuyện nổi. Ngày thứ hai anh đỡ hơn, có thể chào hỏi mọi người và bắt đầu đi 
đi lại lại. Nhờ cái tính đó, anh vận động và sức khỏe bình phục nhanh hơn. Chỉ sau bốn ngày 
điều trị tại khoa, anh được xuất viện, trước cả những người mổ cùng đợt. Trước khi chúng tôi 
về, bác sĩ dặn dò là do anh Thành thay van cơ học nên sẽ phải tái khám và uống thuốc kháng 
đông suốt đời nhằm phòng ngừa nguy cơ tạo huyết khối trên van, tránh hiện tượng kẹt van. 
Ngoài ra, anh phải bỏ hút thuốc lá nữa.

Hiện tại, tim anh còn bị tràn dịch một lượng nhỏ và bác sĩ cần điều chỉnh liều lượng thuốc 
kháng đông cho phù hợp, nên anh tạm thời ở lại Nhà May Mắn Sài Gòn để thuận tiện cho 
việc tái khám. Đến khi sức khỏe anh thật sự ổn định, thời gian tái khám dài hơn, chúng tôi sẽ 
trở về Đắk Nông. Anh luôn nói với tôi “Anh cảm ơn những người thương yêu anh, cho anh 
tiền giúp anh. Và anh lúc nào cũng có thấy có lỗi với Tim. Mắc lỗi hoài, xin lỗi hoài, anh thấy 
xấu hổ quá”. Tôi, cũng như mọi thành viên khác trong đại gia đình Nhà May Mắn, mong anh 
sẽ luôn khỏe mạnh, tiến bộ từng ngày.



1110

Với mục đích tạo ra một địa điểm để kết nối khách địa phương cũng như khách du lịch với 
Trung tâm Nhà May Mắn tại Đắk Nông, giúp mọi người có thể hiểu hơn về các hoạt động ý 
nghĩa đang diễn ra tại đây, quán Nhà May Mắn đã được mở ra.

So với mặt bằng chung của địa phương, quán Nhà May Mắn có vị trí, không gian đẹp và 
chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với các hàng quán khác tại khu vực. Thiết kế của quán mang 
đậm chất văn hóa Tây Nguyên theo phong cách nhà sàn, mái lá mát mẻ, hài hòa với khung 
cảnh núi rừng thiên nhiên bao quanh. 

Vì thế, tiềm năng để thu hút được lượng khách đến thưởng thức là rất lớn. Sau nhiều công 
tác chuẩn bị kỹ lưỡng, quán Nhà May Mắn đã sẵn sàng khai trương vào ngày 14/05/2021 và 
đón những vị khách đầu tiên đến thưởng thức cũng như tham quan Trung Tâm. Buổi tối của 
ngày khai trương, quán có gặp một số vấn đề về tiếp đón vì lượng khách địa phương đến ủng 
hộ quá đông so với khả năng phục vụ của quán. 

Tuy nhiên đây là tín hiệu tốt, cho thấy người dân xung quanh rất quan tâm quán. Ngoài ra, 
trong lúc bận rộn nhất, các nhân viên ở Trung Tâm rất đoàn kết và chung tay hỗ trợ quán, dù 
đây không phải là chuyên môn của họ. Đó cũng là điều rất đáng được trân trọng và nhắc đến.

QUÁN NHÀ MAY MẮN QUÁN NHÀ MAY MẮN

Quán Nhà May Mắn phục vụ theo tiêu chí: sạch, ngon, chu đáo và chuyên nghiệp từ các món 
đồ uống cho đến món ăn. Thức uống tại quán Nhà May Mắn rất đa dạng với nhiều loại nước 
ép, trái cây tươi tự nhiên từ vùng Cao Nguyên. Với thực đơn gồm hơn 50 món ăn Âu – Á 
thơm ngon, hấp dẫn có thể chiều lòng được thực khách địa phương như gỏi cà đắng cá khô, 
lẩu cá lăng om - đặc sản vùng Tây Nguyên hay các món đậm chất Á đông như lẩu gà cay 
Tứ Xuyên… được thực hiện bởi đầu bếp Nguyễn Hoàng Thương, cũng là một đối tượng thụ 
hưởng đã được Nhà May Mắn nuôi dưỡng và gửi đi đào tạo ở trường đào tạo nghề KOTO 
và nhận chứng chỉ nghề bếp của Úc. Ngoài ra, anh còn có cơ hội làm việc tại các khách sạn, 
nhà hàng cao cấp ở TP. HCM. 

Với sự chuyên nghiệp và chu đáo cùng các món ăn, thức uống ngon, quán ăn Nhà May Mắn 
hiện là địa điểm để người dân địa phương gặp gỡ, vui chơi, thư giãn. Đồng thời trong tương 
lai gần, khi tình hình dịch Covid-19 khả quan hơn, quán Nhà May Mắn mong muốn sẽ đón 
thêm nhiều lượt khách du lịch, khách thập phương đến thưởng thức và tìm hiểu về Trung tâm 
Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông.

Hiện tại, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các quy định về việc đi lại và 
tụ tập trở nên rất nghiêm ngặt, mọi người bắt đầu hạn chế đi lại để đảm bảo cho việc chống 
dịch được hiệu quả. Vì thế, quán Nhà May Mắn cũng triển khai chương trình giao món ăn tận 
nhà cho khách có nhu cầu tại địa phương và khu vực lân cận, giúp khách hàng có thể thưởng 
thức các món ngon của quán mà vẫn an tâm ở nhà chống dịch.
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Với đặc thù là một trung tâm bảo trợ xã hội ở vùng nông thôn mới, Nhà May Mắn tại tỉnh 
Đắk Nông cũng muốn phát triển về nông nghiệp với mục đích ban đầu là cung cấp đến bữa 
ăn hàng ngày những món rau củ tươi, xanh, sạch và bổ dưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe cho 
các thành viên cũng như nhân viên của Trung tâm. 

Khi đã đảm bảo đủ cung cấp cho bếp ăn tập thể, các sản phẩm sẽ được bán ra bên ngoài nhằm 
kiếm thêm kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa khác tại Trung tâm. Ngoài ra, tại trang trại 
cũng có mô hình chăn nuôi các loại động vật như gà, vịt, thỏ, dê và đặc biệt là ngựa. Ngựa 
là loài động vật hữu ích, mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ trị liệu cho các em khuyết 
tật, thiểu năng trí tuệ của Trung tâm. 

Ngoài ra, để đảm bảo việc canh tác, chăm sóc nông nghiệp ở Trung tâm Nhà May Mắn tại 
Đắk Nông, không thể không nhắc đến những nhân viên luôn tận tâm với công việc trong bộ 
phận nông nghiệp.

BỘ PHẬN NÔNG NGHIỆP 

BỘ PHẬN NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thị Hồng Loan
Sinh năm 1990
Trưởng bộ phận

Đã có gia đình và 1 con gái 6 tuổi. Tính 
cách vui vẻ, đôi lúc hơi khó tính. Loan 
đam mê với công việc vì đúng với ngành 
học và chị mong muốn được làm việc lâu 
dài với Nhà May Mắn để góp sức giúp 
đỡ thêm được nhiều người bất hạnh.

Hồ Thị Hiệp
Sinh năm 1979

Chăm sóc hoa màu
và cây ăn trái

Gia đình có 2 trai và 2 gái.
Thẳng thắn, thích nói chuyện 
vui vẻ, chị Hiệp mong muốn 
có thật nhiều sức khỏe để 
làm việc thật tốt, chăm lo 
cho gia đình.

Hồ Ngọc Dự
Sinh năm 1990

Chuyên viên chăm sóc ngựa

Theo học Phật pháp và có 
tình yêu thương lớn với 
động vật, không sát sinh và 
ăn chay trường. Hiền lành, 
vô ưu vô lo, Dự muốn theo 
học Phật pháp đến cuối đời, 
vợ con và gia đình là tùy 
duyên và không đặt nặng.

Sinh năm 1979
Chăm sóc hoa màu

và cây ăn trái

Đã có gia đình và 2 cô con 
gái. Tính tình hòa đồng, vui 
vẻ với mọi người, Ninh yêu 
thích công việc và muốn 
gắn bó lâu dài với Nhà May 
Mắn.

BỘ PHẬN NÔNG NGHIỆP

Sinh năm 1977
Chăm sóc vật nuôi và cây cảnh

Chị có 2 con trai đang theo học đại học. Tính 
cách thẳng thắn, hiền lành, yêu thương động 
vật, Ngoan yêu thích công việc và muốn gắn 
bó dài lâu với Nhà May Mắn để lo cho gia 
đình.

Nguyễn Thị Ngoan

Trần Văn Ninh
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ẤM LÒNG MÙA COVID-19

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhờ sự quan tâm của các mạnh thường quân, cư dân Làng May Mắn và 
thành viên Nhà May Mắn nhận được nhiều trái cây và rau củ, quả.

ẤM LÒNG MÙA COVID-19

Ngoài ra, chúng tôi cũng được hỗ trợ gạo, mì gói, dầu ăn và gia vị.
Mọi người đều cảm thấy vui, ấm lòng vì sự quan tâm, giúp sức của các mạnh thường quân. 



TẠP CHÍ MAISON CHANCE THÁNG 08 - 2021
Bài: Tim Aline - Hưng Nghĩa - Tất Cường - Hà Lưu
Hình: Tim Aline - Công Duy - Nguyễn Á - Tất Cường
Biên tập: Ngọc Thảo - Công Duy


