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Các bạn thân mến, 

Tim hy vọng các bạn vẫn khỏe. Vào đầu năm 2023 này, nhiều dự án tại Nhà May Mắn đang dần hình thành 
và sẽ được thực hiện trong năm nay khi chúng ta huy động đủ nguồn vốn tài trợ. Một dự án dài hơi là dự án 
trồng vani. Tại Việt Nam, đây là một dự án tiên phong. Tuy nhiên, với điều kiện khí hậu tại Đắk Nông phù 
hợp cho việc canh tác, Tim hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ sản xuất được vani từ Việt Nam. Mục 
tiêu của dự án là tạo việc làm cho các bà con đồng bào thiểu số khó khăn tại đây, đồng thời tạo ra nguồn thu 
nhập đóng góp vào quỹ chăm sóc, giúp đỡ các thành viên của Nhà May Mắn.

Cũng tại Trung tâm Nhà May Mắn Đắk Nông, dự án “Ngôi nhà âm nhạc” cũng đang được ấp ủ. Nhiều em nhỏ 
và thành viên khuyết tật tại Trung tâm có năng khiếu âm nhạc nhưng họ không có điều kiện được tập luyện 
và trau dồi. Với dự án sắp triển khai, họ sẽ có cơ hội phát triển năng khiếu của mình, hay đơn giản là được 
bộc lộ cảm xúc của mình thông qua con đường âm nhạc.

Chúng tôi cũng có ý muốn xây dựng một khu nhà để làm phòng tin học, phòng học làm bánh và phòng trị liệu 
Snoezelen cho các em học sinh. Trong số báo lần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những dự án này. 
 
Từ sau khi dịch kết thúc, chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức các buổi sự kiện gây quỹ tại những quốc gia có sự 
hiện diện của Nhà May Mắn, như Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Canada, Mỹ, Úc và Việt Nam. Năm 2023 sẽ đánh dấu 
chặng đường 30 năm của Nhà May Mắn. Tim hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chúc mừng tuổi mới của 
Nhà May Mắn thông qua các sự kiện được tổ chức vào khoảng tháng 9, 10 năm sau.

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Tim xin chúc các bạn, các quý ân nhân một năm mới nhiều hạnh phúc, 
may mắn và thành công trên mọi phương diện.

Xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm và tình đoàn kết của các bạn.

Tim

TIM ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM

Nhà sáng lập và Điều hành Tổ chức Nhà May Mắn
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CHUYẾN ĐẾN THĂM CỦA NHÓM G4

Các Đại Sứ của nhóm G4, Tim cùng một số nhân viên.

CHUYẾN ĐẾN THĂM CỦA NHÓM G4

Đại Sứ Canada giao lưu cùng thành viên của 
Nhà May Mắn.

Bá Bông lớn lên tại Hải Dương. Mẹ Bông mất 
khi em vừa 7 tuổi, buồn hơn, bố em cũng bỏ em 
đi theo người phụ nữ khác và không quay về. 
Năm 2007, khi đang làm việc tại TP. HCM em đã 
bị tai nạn lao động chấn thương cột sống cổ liệt 
tứ chi rất nặng. 

Sau khi được phẫu thuật nằm điều trị tại bệnh 
viện nhiều tháng không thể phục hồi. Em đã may 
mắn được Mẹ Tim giúp đỡ đón về Nhà May Mắn 
để nuôi dưỡng chăm sóc, tập vật lý trị liệu và học 
nghề.

Bông là một người rất hiền lành, dễ mến, luôn 
vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người và sống lạc 
quan tích cực. Với nỗ lực học nghề để vươn lên 
trong cuộc sống sau nhiều năm, hiện Bông đã 
có việc làm và thu nhập tự lo cho cuộc sống của 
mình.

Thế rồi tình yêu đã đến với Bông thật bất ngờ. 
Vào một ngày đẹp trời năm 2018, cô gái Bích 
Đào xinh đẹp quê Đồng Tháp đã đến thăm Nhà 
May Mắn. Nhân duyên đã đưa lối cho Bông gặp 
Đào, từ đó cả hai làm bạn và tình yêu âm thầm 
nảy mầm trong tim.

Cứ mỗi tối đi làm việc về, Đào lại vào Nhà May 
Mắn để trò chuyện, chăm sóc cho Bông. Cả hai 
đã yêu nhau bằng một tình yêu chân thành và 
luôn quyết tâm đồng hành cùng nhau để xây 
dựng hạnh phúc.

Trải qua 4 năm yêu nhau gắn bó, cùng nhau vượt 
qua biết bao gian nan thử thách. Cuối cùng được 
sự đồng ý của hai bên cha mẹ. Ngày 26/11/2022 
vừa qua tại Làng May Mắn, đám cưới cổ tích của 
2 bạn đã diễn ra do Mẹ Tim làm chủ hôn dưới sự 
tham dự đông vui của quan viên hai họ cùng tất 
cả anh em khuyết tật và bạn bè gần xa.

Không khí đám cưới thật ấm cúng nghĩa tình, ai 
cũng vui mừng xúc động. 

Tình yêu của Đào dành cho Bông thật đẹp bằng 
sự hi sinh cao thượng. Hạnh phúc cả hai mong 
ước đã thành hiện thực. Đám cưới của Bông - 
Đào chứng tỏ tình yêu cổ tích là có thật, tạo thêm 
động lực niềm tin cho anh em khuyết tật vươn 
lên tìm kiếm tình yêu xây dựng hạnh phúc cho 
mình. 

Một lần nữa, chúc cho Bá Bông và Bích Đào sẽ 
luôn mạnh khỏe, bình an thủy chung son sắt và 
trăm năm hạnh phúc viên mãn sớm có tin vui.

Để chuẩn bị cho Tết Quý Mão 2023, các Đại sứ 
nhóm thuộc G4 gồm Đại sứ các nước Canada – 
Shawn Steil, New Zealand – Tredene Dobson , 
Na Uy – Hilde Solbakken và Thụy Sỹ - Nicole 
Wyrsch đã đến Nhà May Mắn để quay một video 
nhằm truyền tải thông điệp “Tết đoàn kết” đến 
với mọi người.

Các Đại sứ tặng hoa quả, bánh tết, câu đối khi 
đến thăm Nhà May Mắn và tham gia chơi bóng 
rổ cùng các anh chị em khuyết tật tại đây. Để 
hiểu rõ hơn những khó khăn mà người khuyết tật 
phải trải qua, các Đại sứ đã sử dụng xe lăn để tạo 
ra sự công bằng như nhau. 

Người ta hay nói, đôi chân bị mất giống như một 
chiếc thuyền không có bánh lái, rất dễ mất thăng 
bằng và ảnh hưởng đến tốc độ. 

Nhưng với sự di chuyển khéo léo, “xe cũng như 
chân” mà các anh chị đã ghi điểm thật đẹp giữa 
tiếng reo hò cổ vũ của tập thể hàng trăm con 
người gồm người khuyết tật và trẻ em kém may 
mắn tại Nhà May Mắn . Ở hoàn cảnh như họ, 
không có nhiều người đủ niềm tin rằng mình có 

thể chơi một trận bóng rổ tuyệt vời như vậy. 

Sau đó, các Đại sứ đến thăm xưởng vẽ và bắt gặp 
hình ảnh các họa sĩ đang trong quá trình hoàn 
thiện một số bức tranh về chủ đề Tết. 

Nhóm G4 ấn tượng bởi những câu chuyện vượt 
lên nghịch cảnh để tiếp tục sống, chưa từng cúi 
đầu trước cuộc đời nghiệt ngã mà vẫn giữ tinh 
thần kiên định vẽ nên tương lai cho bản thân.

Sau tất cả, cô Tim mời 4 vị đại sứ và mọi người 
cùng quây quần bên nhau để thưởng thức các 
món ăn tiếp khách truyền thống Tết Việt từ sản 
phẩm của Nhà May Mắn như bánh quy, hạt 
hướng dương, hạt điều, macca, hạt dưa, mứt… 
và được nghe cô Tim kể về quá trình thành lập 
Nhà May Mắn qua một video.

Nhưng sau khi xem video, các vị đại sứ vẫn rất 
muốn cô Tim chia sẻ thêm về câu chuyện Nhà 
May Mắn, vì họ tỏ ra rất quan tâm và khâm phục. 
Nhưng vì thời gian có hạn với họ nên cô Tim đã 
ký tặng mỗi vị đại sứ một cuốn sách ghi lại quá 
trình thành lập của Nhà May Mắn do chính cô ấy 
viết để tìm hiểu thêm.
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Các Đại Sứ của nhóm G4 tham gia trải nghiệm môn bóng rổ bằng xe lăn cùng các thành viên của Nhà May Mắn.

Trước khi về, các vị đại sứ còn ủng hộ Nhà May Mắn bằng cách mua những bức tranh và sản phẩm 
tại đây và tặng bao lì xì may mắn. Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, những niềm vui tưởng chừng 
rất nhỏ bé nhưng cũng không dễ có được trong cuộc đời lớn rộng này.

Chuyến đến thăm của nhóm G4 đã góp thêm sắc xuân, điểm tô những gam màu đẹp cho cộng đồng. 
Lan tỏa thông điệp chia sẻ và thấu hiểu dành cho những con người “tàn nhưng không phế” tại Nhà 
May Mắn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Mời các bạn chờ đón xem video của nhóm G4 cùng Nhà May Mắn trong dịp Tết này nhé.

Các Đại Sứ của nhóm G4 rất hào hứng với môn thể thao này..

SỰ TRỞ LẠI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN SAU ĐẠI DỊCH

Sau hai năm đại dịch hoành hành trên toàn thế giới, tháng Năm vừa qua, Việt Nam đã bình thường 
hóa trở lại và chính thức mở cửa chào đón người nước ngoài đến du lịch cũng như làm việc. Các tình 
nguyện viên nước ngoài cũng bắt đầu quay lại làm việc tại Nhà May Mắn. Họ là những người trẻ có, 
lớn tuổi có không ngại khó khăn và mong muốn đóng góp sức mình để tạo ra sự khác biệt. Dưới đây 
là chân dung của các bạn trẻ ấy.

CHUYẾN ĐẾN THĂM CỦA NHÓM G4 SỰ TRỞ LẠI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

Juliette Drouot, cô sinh viên trẻ người Pháp 
tại Văn Phòng Dự Án Maison Chance.

Juliette Drouot, cô sinh viên trẻ người Pháp là tình nguyện 
viên đầu tiên đến với Nhà May Mắn sau đại dịch với thời 
gian 03 tháng. Juliette giúp Nhà May Mắn với vai trò là giáo 
viên tiếng Pháp và dịch các văn bản liên quan đến tiếng Pháp 
tại Văn Phòng Dự Án.

Juliette Drouot

Minh Nhật đang dạy tiếng Anh cho các em 
mầm non tại Làng May Mắn.

Minh Nhật là sinh viên người Mỹ gốc Việt đăng ký làm tình 
nguyện viên cho Nhà May Mắn trong thời gian 6 tháng với 
vai trò dạy tiếng Anh, hỗ trợ tập vật lý trị liệu tại Trung tâm 
Chắp Cánh.

Minh Nhật

Minh Tiến là du học sinh Nhật vừa quay về Việt Nam. Bạn 
đến làm tình nguyện viên tại Nhà May Mắn để hỗ trợ dạy 
tiếng Anh cho các bé.

Minh Tiến

Minh Tiến trải nghiệm workshop tranh để 
tìm ý tưởng gây quỹ cho Nhà May Mắn.
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SỰ TRỞ LẠI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN SỰ TRỞ LẠI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN 

Lan Anh, một nhân viên ngân hàng hơn 16 năm. Chị ấy đã 
quyết định từ bỏ công việc để cuộc đời này ý nghĩa hơn với 
việc giúp Nhà May Mắn bằng việc chăm sóc trẻ em tại đây 3 
tháng và có thể lâu hơn nữa.

Lan Anh

Johannes Speth đến từ Đức. Johannes Speth đến tham gia 
tình nguyện cho Nhà May Mắn với vai trò phụ bếp, giúp đầu 
bếp nấu ăn và chuẩn bị các bữa ăn cho mọi người cũng như 
dọn rửa sau bữa ăn trong vòng 3 tuần.

Johannes Speth

Và còn nhiều đoàn sinh viên, người lớn tuổi vẫn luôn sẵn sang đến tình nguyện giúp sức và dự án 
cho Nhà May Mắn. Như đoàn Solidup, nhóm Romain Nguyễn, các sinh viên năm cuối chuyên ngành 
đến từ Viện nắn xương Rennes- Bretagne (Pháp),  đã làm việc một tuần tại Trung tâm Chắp Cánh 
và Làng May Mắn để trị liệu cho các thành viên khuyết tật, trẻ em và nhân viên tại 02 địa điểm trên. 

Chúng tôi còn rất vui mừng chào đón sự trở lại của đoàn Casira sau thời gian dài vì dịch Covid. 
Lần này, họ đã trực tiếp tham gia xây bồn trồng rau trị liệu cho các thành viện khuyết tật, sửa chữa 
chuồng dê cũng như tài trợ hơn 10 con dê giống cho Nhà May Mắn tại Đắk Nông. Chưa dừng lại ở 
đó, cả đoàn lại tiếp tục di chuyển đến Làng May Mắn tại Sài Gòn để tiến hành sơn lại tường cũng 
như thay la phông trong một số căn hộ tại đây.

Chàng trai trẻ Thirion Paul đến từ Pháp là một chuyên viên vật lý trị liệu. Với mong muốn mang sức 
trẻ cũng như kinh nghiệm của mình đã học để giúp đỡ người khuyết tật vận động. Anh đã xin làm 
tình nguyện viên tại đây trong thời gian là ba tuần.
Sự giúp đỡ của các bạn mà Nhà May Mắn không thể kể hết, và còn tiếp tục từ bây giờ đến tương lai.

Nhân đây, Nhà May Mắn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn tình nguyện viên đã và 
đang không ngại xa xôi, dành thời gian quý báu để đến chung tay cùng Nhà May Mắn giúp đỡ cho 
những người kém may mắn nhất trong xã hội.

Paul đang thực hiện các bài tập vật lý trị liệu tại Trung 
Tâm Chắp Cánh.

Nhóm sinh viên Solid’Up.

Romain Nguyễn cùng những người bạn giúp sơn và vệ sinh 
một số lớp học tại Làng May Mắn.

Nhóm bác sỹ và sinh viên nắn xương đến giúp các thành 
viên tại Nhà May Mắn.

Lan Anh đang giúp chuẩn bị những 
giỏ quà tết tại DNXH.

Johannes Speth trong một lần chia 
cơm tại Nhà May Mắn.

Frederique Jouffrey đến giúp DNXH Nhà May Mắn. Katerina, một tình nguyện viên đến dạy nhảy cho các em 
mầm non tại Làng May Mắn.
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HAI LẦN VƯỢT CỬA TỬ ĐỂ VƯƠN LÊN

SỰ TRỞ LẠI CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN HAI LẦN VƯỢT CỬA TỬ 

Seven và Katerina làm giám khảo trong cuộc thi tiếng hát 
tại Nhà May Mắn.

Cheyenne, sinh viên Singapore đến giúp DNXH
Nhà May Mắn.

Đoàn Casira đang trám lại một số nơi bị bong, tróc...
trước khi chà nhám và sơn.

Ngoài những hỗ trợ trên, đoàn còn trao tặng gần 200 
phần quà cho các em học sinh và cư dân Làng May Mắn.

Đoàn Casira đang xây bờ bo để đổ đất vào cho bồn trồng 
rau trị liệu.

Đoàn Casira tham gia làm vườn cùng ê-kíp nông nghiệp 
của Nhà May Mắn Đắk Nông.

Đôi khi chúng ta thường than thở về cuộc 
sống, cảm thấy cuộc đời bất công với bản 
thân. Nhưng, đó chẳng phải là bất hạnh thật 
sự khi so sánh với nỗi đau mà em Thủy Tiên- 
một trường hợp mà Trung tâm Nhà May Mắn 
tại Đắk Nông vừa tiếp nhận đã phải ngậm 
ngùi chịu đựng trong suốt tuổi thanh xuân 
của mình.

Nguyễn Thị Thủy Tiên sinh ra trong một gia 
đình khó khăn có đông anh chị em. Cả tuổi 
thơ Tiên không được đến trường đi học, chỉ 
quanh quẩn phụ giúp việc nhà. Chi tiêu cả 
gia đình đều phụ thuộc vào tiền công làm 
thuê ít ỏi của cha mẹ, cuộc sống vô vàn bấp 
bênh với suy nghĩ: Ăn bữa nay lo ngày mai.

Năm 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con 
gái, Tiên bị động kinh và ngã vào nồi nước 

sôi lớn. Tai nạn nghiệt ngã khiến em bỏng 
đến 12% ở mặt, thân và phải cắt cụt đến 1/3 
cánh tay trái, đồng thời tháo hai khớp ngón ở 
bàn tay phải.

Trớ trêu thay, chỉ một năm sau đó, Tiên lại 
lên cơn co giật động kinh và ngã thẳng vào 
bếp lửa đang cháy. Cú ngã này đã tăng % 
diện tích vết bỏng, hỏng mắt phải và em sẽ 
sống với hình dạng này suốt đời.

Biết đến Nhà May Mắn, gia đình đã xin cho 
em được ở và theo học vẽ tại đây. 

Hành trình dài đằng đẵng để Tiên tập cầm 
bút, phối màu thật chẳng dễ dàng gì nhưng 
em không một lời than vãn. 

Vì em biết, đó là cơ hội của bản thân và em 
trân trọng điều đó.

Hai lần vượt cửa tử nhưng vẫn lạc quan sống 
với thái độ rất tự tin. Dẫu số phận đã lấy đi 
của em rất nhiều, nhưng Tiên luôn tự động 
viên bản thân sống tích cực, làm điều có ích 
để những người thân yêu yên lòng. 

Mong rằng khi được tạo mọi điều kiện tốt 
nhất, em sẽ đạt được những thành công cho 
riêng mình. Và đó cũng là mục đích mà 
chúng tôi hướng đến khi giúp đỡ các em, để 
trong tương lai các em có thể làm chủ cuộc 
sống của mình.

Tiên trước khi về Nhà May Mắn Đắk Nông.
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HAI LẦN VƯỢT CỬA TỬ TRỊ LIỆU VỚI ĐỘNG VẬT

Tiên cùng môt trong những bức họa đầu tay của mình bằng bút chì tại phòng vẽ Nhà May Mắn Đắk Nông. Các em chậm phát triển rất thích thú khi được tham gia các khóa trị liệu với vật nuôi.

TRỊ LIỆU VỚI ĐỘNG VẬT Ở TRUNG TÂM NHÀ MAY MẮN TẠI ĐẮK NÔNG

Động vật trị liệu, hay còn gọi là điều trị hỗ trợ bằng thú nuôi, là phương pháp trị liệu với sự giúp 
đỡ và hiện diện của thú nuôi. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về sự tương quan giữa con người 
và động vật đều nhất trí cho rằng các con vật là liệu pháp rất hữu ích cho sức khỏe. Sự giao tiếp với 
chó, ngựa, dê, thỏ… giúp con người hồi phục hoặc đối phó với một số vấn đề sức khỏe hoặc rối loạn 
tâm thần.

Với mục tiêu hàng đầu là nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, trẻ em chuyên biệt, 
trung tâm Nhà May Mắn tại Đắk Nông với thuận lợi là có trang trại chăn nuôi đã đưa phương pháp 
trị liệu bằng động vật vào chương trình chăm sóc y tế của mình. Chúng tôi đã bắt đầu với những chú 
thỏ, dê và đặc biệt là ngựa.

Chuyên gia y tế cũng cho biết từ lâu nhiều người đã biết dùng những chú ngựa để chữa bệnh tự kỷ, 
bại não. Điều này đặc biệt tốt cho các em học sinh chuyên biệt tại Trung tâm.

Các lớp chuyên biệt cũng như người khuyết tật lớn tuổi ngoài giờ học tập, làm việc chính sẽ tham 
gia các buổi trị liệu bằng động vật bằng cách chăm sóc, vuốt ve các con vật kết hợp trồng rau nhằm 
tăng khả năng vận động, khả năng tiếp xúc cũng như cảm giác. 
Ngày nay, liệu pháp trị liệu với động vật đã trở nên phổ biến ở bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng 
khám phục hồi chức năng và nhiều nơi trên thế giới.

Phương pháp trị liệu này đang mang đến niềm vui, sự hào hứng và kết quả tốt dành cho các thành 
viên khuyết tật, trẻ em chuyên biệt đang sinh sống tại Trung tâm Nhà May Mắn ở Đắk Nông. Trong 
tương lai, chúng tôi muốn mở rộng phương pháp này để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những con 
người đang phải vật lộn vì bệnh tật, mang lại cho họ những giây phút thư giãn cùng vật nuôi, hỗ trợ 
cho kết quả điều trị bệnh lý của họ tốt hơn.

Tiên đang theo học vẽ tại Nhà May Mắn Đắk Nông.



1514

Bông Vani.

GIEO TRỒNG “VÀNG ĐEN” Ở ĐẮK NÔNG

Vanilla hay còn được gọi một cách phổ biến là vani thuộc họ nhà lan, là một loại hương liệu vô cùng 
"thân thuộc" trong làm bánh hoặc kem. Vani có một mùi hương ngọt ngào đặc trưng giúp tăng thêm 
độ thơm cho món ăn.

Vanilla còn được biết đến như một loại gia vị đắt tiền bởi muốn sản xuất ra chúng phải tốn rất nhiều 
công sức của người canh tác và gia công.

Chính vì những giá trị trên của vanilla mà Nhà May Mắn có dự định muốn trồng loại cây hương liệu 
này ở Đắk Nông, nơi có vị trí địa lý và khí hậu phù hợp. 

Ý tưởng trồng vanilla đã được cô Tim ấp ủ từ năm 2011, cho đến đầu năm 2021, ý tưởng này đã bắt 
đầu lên dự án. Sau nhiều chuyến khảo sát, tìm hiểu của cô Tim tại các trang trại vanilla ở Việt Nam 
và đặc biệt là đảo La Reunion và Indonesia, cô đã mời các chuyên gia về canh tác và sản xuất vanilla 
tại hai vùng trên về để tư vấn, bắt đầu cho dự án được hiện thực hóa. 

Tháng 12 này, dưới sự tư vấn của ông Bertrand Côme, chuyên gia và là chủ của trang trại vanilla 
lớn ở đảo La Reunion, các bước đầu của dự án vanilla sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm 1000 cây trên 
miếng đất 1008m2.
Mục đích của việc trồng cây vanilla là khi cây có thể thu hoạch và cung cấp ra thị trường sẽ kiếm 
thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa của Nhà May Mắn cũng như tạo công ăn việc làm 
cho các gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, rộng hơn, có thể mang đến kỹ thuật trồng 
vanilla cho người dân trong vùng để cải thiện kinh tế. 

Hy vọng, với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu, sự tâm huyết dành cho vanilla của cô Tim, dự 
án sẽ phát triển và mang lại kết quả tốt đẹp. Chúng ta hãy chờ đón những trái vanilla đầu tiên đến từ 
vườn của Nhà May Mắn nhé!.

TRỊ LIỆU VỚI ĐỘNG VẬT VÀNG ĐEN
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