
 mái ấm cỦA những mảnh 
Đời

trung tâm trẻ em mồ côi hà 
Đông được thành lập từ năm 
1998 do tổ chức EurASiA và 
AEFA của chính phủ Pháp tài trợ. 
Được biết, đây là trung tâm hoạt 
động do các tổ chức và cá nhân 
tài trợ, không có kinh phí của 
nhà nước với mục đích chính là 
từ thiện và nhân đạo. 

trải qua 13 năm hoạt động, đây 
là là mái ấm của nhiều trẻ em cơ 
nhỡ, không nơi nương tựa. trong 
5 năm gần đây, đã có 35 em ra 
trường, trong đó có 19 em đỗ đại 
học và cao đẳng, số còn lại đi học 
nghề và có công việc ổn định. 
hiện tại, trung tâm đang nuôi 
dạy 55 trẻ em mồ côi, trong đó 
em nhỏ tuổi nhất là ba tuổi rưỡi, 
nhiều tuổi nhất là học Đại học 
năm thứ tư. trung tâm có bốn cô 
nuôi dưỡng và chăm sóc mà các 
em hay gọi bằng cái tên thân mật 
là “mẹ”.  ở đây, các em được sống 

trong tình yêu thương và sự chăm 
sóc nhiệt tình, chu đáo. trung 
tâm có bốn gia đình nhỏ, mỗi gia 
đình có từ 10-15 em do một mẹ 
quản lý và chăm sóc. ngoài ra, tại 
phòng học lớn còn có một tủ sách 
khá đồ sộ với nhiều đầu sách, báo 
phục vụ các em. Khi được hỏi ở 
đây các em sống ra sao, nhiều em 
nhỏ đều mỉm cười trả lời là rất tốt, 
tốt hơn ở nhà, được ăn uống đầy 
đủ. Em Võ thị thảo, một trong số 
bảy em học sinh lớp 12 chuẩn bị 
bước vào kì thi tuyển sinh năm 
nay, chia sẻ: “12 năm sống và học 
tập ở đây đã cho em rất nhiều thứ 
mà em không thể có. nhất là tình 
thương và sự quan tâm, chăm sóc 
của các mẹ, sự đoàn kết của một 
gia đình lớn”. Sau những giờ học, 
các em lớn tuổi chỉ việc quét dọn, 
lau nhà còn nấu nướng và những 
việc khác đã có các mẹ làm. hàng 
năm, trung tâm còn tổ chức 
những buổi tham quan, dã ngoại 
để các em có thêm điều kiện được 
học hỏi và vui chơi. trao đổi với 

những mảnh Đời chơi Vơi

ngày 1-6, Đoàn Viên thAnh niên 
tình nguyện tuyên truyền 
hiến máu nhân Đạo cỦA chi 
hội 7-4 thuộc hội thAnh niên 
Vận Động hiến máu hà nội Đã 
Về thăm trung tâm trẺ Em mồ 
cÔi hà ĐÔng - hà nội. Đến Đây, 
Ai cũng thấy thật Xúc Động 
Khi gần gũi Với các Em, nhất là 
các bé từ 3-7 tuổi, những Em 
nhỏ Sinh rA Đã Phải chịu nhiều 
thiệt thòi Và bất hạnh. những 
Phần Quà tuy giá trị KhÔng 
lớn nhưng Đã góP Phần giúP 
các Em có thêm Được niềm Vui 
Và ấm áP hơn trong ngày này.
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chúng tôi, bà trần thục ninh – giám 
đốc trung tâm cũng là người đã gắn 
bó với nơi đây 13 năm qua, cho biết: 
“các em vào đây đều là trẻ em mồ 
côi, gia đình rất khó khăn nhưng các 
em đã hoà nhập rất nhanh, không có 
em nào cảm thấy buồn hay chán nản. 
chúng tôi đều cố gắng để các em đỡ 
cảm thấy thiệt thòi, thiếu thốn về mặt 
tình cảm. các em đều ngoan ngoãn 
và chăm chỉ học tập, biết yêu thương, 
đùm bọc nhau, nhiều em học tập đạt 
kết quả cao. có nhiều em đã trưởng 
thành, có công ăn việc làm ổn định, ra 
ngoài xã hội đã tiếp thu rất tốt, có đạo 
đức và lối sống lành mạnh, không 
vấp ngã. Đặc biệt, vào những ngày 
nghỉ hay dịp lễ, các em thường về đây 
thăm và chỉ bảo các em đến sau. Đó 
là điều hạnh phúc nhất đối với những 
người chăm sóc như chúng tôi”.

Đến những ước mơ

một buổi sáng, thời gian ở bên cùng 
vui chơi với các em không nhiều 
nhưng ai ai trong mỗi chúng tôi đều 
thấy vui vui. Vì đã được chuẩn bị từ 

trước, các tình nguyện viên đã mang 
đến cho các em những trò chơi, 
những vở kịch vui nhộn, hài hước. 
hoà chung cùng các em, được nhìn 
thấy các em vui cười, xem các em vẽ 
những bức tranh ngộ nghĩnh, chúng 
tôi ai cũng thấy lòng mình như trẻ lại. 
Khi được hỏi về những ước mơ của 
mình, có em mong trở thành bác sĩ, 
giáo viên hay nhà khoa học nhưng 
cũng có những em với những ước 
mơ rất giản dị mà ý nghĩa: “Em muốn 
lớn lên sẽ giúp đỡ được nhiều người!”, 
“Em mong muốn không còn những 
mảnh đời bất hạnh!”… nghe được 
những điều đó, chúng tôi chợt thấy 
xúc động biết bao nhiêu. trong sự 
thiếu thốn, đôi khi người ta chỉ biết 
nghĩ cho mình, nhưng chính các em 
đã làm cho chúng tôi phải cảm phục 
và học hỏi. ước mơ của các em thật 
trong sáng mà cũng thật bao la. Với 
những em học sinh lớp 12 chuẩn bị 
rời xa nơi này, bên cạnh những ước 
mơ và hoài bão về tương lai của 
mình, em lê Văn mùi mong muốn: “ 
Em mong mình có thể đậu đại học để 

báo đáp công ơn của các mẹ, những 
người tuy không sinh ra nhưng đã 
nuôi dưỡng và dìu dắt em khôn lớn, 
có được ngày hôm nay. Em cũng 
mong rằng, những em vào sau sẽ 
dành thời gian của mình cho việc học 
để sau này thành những người có ích 
cho xã hội!”. 

bên ngoài, mặt trời đã lên rất cao, đã 
đến giờ cơm của các em. Dù không 
muốn nhưng chúng tôi cũng đành 
phải nói lời tạm biệt. hi vọng ngày 
càng có nhiều tổ chức và cá nhân hỗ 
trợ để trung tâm cũng như những 
mô hình hoạt động từ thiện tương 
tự ngày càng có thêm cơ sở vật chất 
phục vụ cho cuộc sống của những 
mảnh đời bất hạnh. mong sao những 
ước mơ của các em sẽ thành hiện 
thực trong một ngày không xa.
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