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Lời Ngỏ 

Năm mới 2017 đã đến mở ra cho mỗi người chúng ta một cơ hội mới. Chương 
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã và đang có những kế hoạch mới cho sự yêu 
thương và chăm sóc giáo dục cho các học sinh nghèo của chương trình. 

Khởi đầu năm mới, Trung tâm phát huy Bình Triệu đã bắt tay vào việc xây 
dựng lại cơ sở vật chất của trung tâm. Sau hơn 20 năm thành lập và đi vào hoạt 
động, cơ sở vật chất của trung tâm đã xuống cấp trầm trọng. Với số lượng học 
sinh khá đông so với cơ sở vật chất chật hẹp, các em thực sự thiếu không gian 
thoáng mát sạch sẽ để học tập và vui chơi. Vì thế trung tâm đã phải tiến hành 
xây dựng lại các phòng học cho lớp Phát huy và phòng ở cho trẻ mái ấm. Hiện 
nay, với tình hình kinh tế khó khăn, trung tâm luôn mời gọi các tổ chức xã hội 
và các vị ân nhân giúp đỡ về kinh phí xây dựng. 

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, chương trình luôn duy trì các hoạt động 
và sĩ số của trẻ sau kỳ nghỉ Tết. Các thầy cô giáo luôn quan tâm động viên trẻ 
đi học đều đặn. Các trung tâm cũng thực hiện kế hoạch chăm sóc răng miệng và 
sức khỏe cho các em. Các kế hoạch thực được hiện đầy đủ với sự hỗ trợ của các 
tổ chức xã hội và các tình nguyện viên. 

Chúng tôi tiếp tục mong muốn và mời gọi mọi người chung tay giúp đỡ, đặc biệt 
kế hoạch xây dựng trung tâm Bình Triệu. 

Thay mặt cho các nhân viên và các học sinh, tôi chân thành cám ơn những ai đã 
và đang đồng hành với chương trình trong việc chăm sóc giáo dục và chia sẻ tình 
với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Kính chúc quý vị Năm Mới 2017 dồi dào sức khỏe và thành công. 

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo  
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Hoaït ñoäng     

Nhân dịp tổng kết cuối năm, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức những buổi tất niên và trao 

quà Tết cho các phụ huynh học bổng. 

 Sáng ngày 15/01/2017, Trung tâm Tân Hương đã mở 

đầu cho buổi tất niên với hơn 30 phụ huynh, học sinh 

Nhóm Học bổng, cùng tham dự có cô Nguyễn Thị Thu Hà 

quản lý Nhóm học bổng Tân Hương, Sơ Lê Thị Thảo chủ 

nhiệm Chương trình và cô Nguyễn Thị Chung phụ trách 

học bổng FFSC. Nhân dịp này cô Hà cũng đã gửi lời chúc 

Tết và động viên các phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện 

cho các em được tiếp tục đến trường. 

 

 Chiều ngày 15/01/2017, trung tâm Bình Thọ đã quy 

tụ được 32 phụ huynh và học sinh nhóm học bổng tham 

dự buổi giao lưu và tổng kết cuối năm. Sơ Vũ Thị 

Khương phụ trách trung tâm đã gặp gỡ và báo cáo các 

hoạt động trong năm của nhóm phụ huynh. Sơ khích lệ 

các phụ huynh tham gia tích cực các buổi tập huấn do 

trung tâm tổ chức để học hỏi thêm về kinh nghiệm giáo 

dục trẻ. Tham dự buổi họp mặt còn có sự hiện diện của 

Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm chương trình. Sơ Thảo gửi 

lời cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng cho con em đến 

học tại trung tâm mặc dù cơ sở vật chất chật hẹp và khó 

khăn. Để tạo không khí phấn khởi, tất cả phụ huynh và các em còn tham gia trả lời đố vui có thưởng nội 

dung về mùa xuân do cô Nguyễn Hoàng Ngọc Tươi phụ trách. 

 

- Tại Trung tâm Bình Triệu, ngoài buổi tiệc Tất niên chiều 

ngày 15/01/2017 trung tâm còn tổ chức hội thi cho toàn thể 

phụ huynh và học sinh nhóm học bổng nhằm ôn lại những 

kiến thức đã được tập huấn trong năm theo từng chủ đề 

như: Cha mẹ giáo dục con cái sự tự tin, tâm lý trẻ, sinh 

viên bạn cần gì?... Sôi nổi nhất là phần thi “cha mẹ có biết 

sở thích của con” và phần thi sắm vai với tình huống cụ 

thể. Tất cả các phụ huynh đều tích cực tham gia chia sẻ và 

đóng góp ý kiến giúp nhau giáo dục con cái sống tốt. 

Bên cạnh đó các Trung tâm Bình An, Thủ Thiêm, Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai tuy không có điều kiện tổ 

chức buổi tất niên nhưng Chương trình cũng đã tổ chức phát quà Tết cho tất cả các phụ huynh và học sinh 

Nhóm học bổng. 

TẤT NIÊN PHỤ HUYNH HỌC BỔNG  
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Trong hai ngày 19 và 20/1/2017, Chương trình đã tổ chức Lễ sơ kết 

học kỳ I và Mừng xuân 2017 cho 670 trẻ thuộc các lớp Phát huy tại 

các Trung tâm của FFSC (TTPH Bình An,TTPH Bình Thọ và TTPH 

Bình Triệu). 

Tham gia Chương trình có Ông bà Fran Phil Maclaurin – người đã đồng hành và gắn bó với Chương trình trong 

nhiều năm qua, quý ân nhân, thiện nguyện viên, nhân viên FFSC và tất cả thầy cô giáo các trung tâm. 

Sau khi báo cáo kết quả học kỳ I và tuyên dương các học sinh khá giỏi trong năm học 2016-2017, chương trình 

cũng đã phát quà và lì xì Tết cho các em. 

Năm nay ngoài sự hỗ trợ tặng quà Tết của ông bà Fran Phil, trung tâm Bình An còn nhận được sự giúp đỡ của 

gia đình Anh Tuấn – Công ty thiết kế xây dựng Quận 8, TPHCM đã hỗ trợ 200 phần quà Tết cho các trẻ và lì xì 

Tết cho giáo viên thuộc Trung tâm Bình An. 
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Trong buổi lễ sơ kết học kỳ I tại trung tâm Bình Thọ có ông Phil và 3 nhân viên công ty Premer Oil tham dự. 

Các nhân viên Premer Oil đã góp vui với trẻ trò chơi đố vui có thưởng. Công ty trao tặng mỗi trẻ một món quà 

và bao lì xì. 

Nhân dịp này Thầy Thomas Soi cũng đã gửi tặng lì xì Tết cho tất cả giáo viên các trung tâm. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn và kính chúc gia đình Thầy Thomas Soi, quý ân nhân, quý tình nguyện 

toàn thể giáo viên FFSC một năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.  
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Chiều tối 22/1/2017, Trung tâm Bình Triệu đã có buổi họp mặt Tất niên và Sơ kết học 

kỳ I cho 26 em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm. 

Tham gia cùng các em có Sơ Lê Thị Thảo – Chủ nhiệm Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - Quản lý trung tâm Bình Triệu, Sơ Bùi Thị Ngọc 

Giao – Phụ trách mái ấm, Cha Nguyễn Huy Hoàng – MSC. Ngoài ra còn có ông bà 

Fran và Phil Maclaurin người hỗ trợ trung tâm từ nhiều năm qua. Ông bà được các em 

quý mến và gọi là cha mẹ thứ hai của các em. 

Trong buổi họp mặt, trung tâm đã dành những phần quà nhỏ tuyên dương các em đạt 

thành tích tốt trong học kỳ I năm học 2016-2017. 

Nhân dịp này, có hơn 20 em cựu mái ấm cũng trở về cùng chung vui. Các em đã gửi lời tri ân và chúc Tết đến 

quý Sơ và ông bà Fran Phil, những người đã nuôi dưỡng, đồng hành giúp các em vượt qua khó khăn để vươn 

lên trong cuộc sống. 

Buổi liên hoan thật thân thương và sôi động với các tiết mục văn nghệ do các em trình diễn. Bước sang năm 

mới, ước mong các em luôn vui khỏe, học tập chăm ngoan và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.    

GẶP GỠ CUỐI NĂM 
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Trao học bổng sinh viên - Học kỳ 2 

S áng ngày 19/03/2017, Chương trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố đã tổ chức buổi lễ trao học bổng 

học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho 57 sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường đại 

học trên địa bàn TPHCM. Buổi lễ có sự hiện hiện 

của Sơ Lê Thị Thảo Chủ nhiệm Chương trình, cô 

Nguyễn Thị Chung quản lý học bổng FFSC, ông 

Phil Maclaurin nhà tài trợ chính cho quỹ Học 

bổng sinh viên FFSC. 

Thông qua báo cáo kết quả học tập học kỳ I, 

Chương trình cũng đã trao 17 phần quà cho 8 sinh 

viên đạt loại giỏi và 9 sinh viên loại khá. 

Xin chân thành cám ơn quý Ân nhân, quý Tổ 

chức đồng tài trợ: 

- Ông Bà France & Phil Maclaurin nhà tài trợ 

chính cho Chương trình Học bổng sinh viên 

- Tổ chức Léo (Thụy Sỹ) 

- Ông Yến 

- Cô Ba 
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Söùc khoûe 

RĂNG KHỎE VÀ ĐẸP 

Mỗi năm 2 lần, các trẻ tại Trung tâm Bình Triệu được các nha sĩ thuộc đoàn khám răng Dnow- Nhật Bản đến kiểm 
tra và điều trị răng hư cho các em. 

Sáng này 24/2/2017, có 22 nha sĩ và tình nguyện viên thuộc nhóm Dnow đã có mặt tại Trung tâm Bình Triệu để 
chuẩn bị cho đợt khám lần 2 năm học 2016-2017. 

Ngoài việc khám định kỳ và điều trị răng hư cho các em, các nha sĩ đã dành thêm một buổi sáng ngày 25/2/2017 
để tập huấn cách chăm sóc, vệ sinh răng miệng chống sâu răng cho 35 trẻ lớp Một và lớp Hai. 

 

KHÁM SỨC KHỎE 

- Được sự giúp đỡ của các Y Bác sĩ - Đoàn Tráng Hồng Đức, vào sáng 26/03/2017 Trung tâm Bình Triệu đã mở 
đợt khám sức khỏe tổng quát cho tất cả các em học sinh của Trung tâm. 

Ngoài việc được khám và điều trị các bệnh thông thường, mỗi em còn được uống thuốc sổ giun và được tặng một 
hộp thuốc bổ. 

-        Sáng 27/03/2017, các anh chị tình nguyện thuộc Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đến Trung 
tâm Bình Triệu cắt tóc cho các học sinh. Sau khi được cắt tóc, mỗi em còn được các anh chị tặng 2 quyển tập và 1 
gói bánh Snack. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn của quý Y, Bác sĩ, cùng tất cả các bạn tình nguyện viên đã nhiệt tình 
giúp đỡ.  
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Goùc Nhìn 

Cô Vivian đến từ HongKong, là tình nguyện viên FFSC từ tháng 9 đến tháng 12/2016. Sau thời gian đồng 

hành cùng FFSC, cô đã ghi lại những chia sẻ như sau. 

Tôi đã làm tình nguyện 

tại FFSC trong 3 tháng, 

suốt thời gian đó tôi đã 

có dịp gặp gỡ một số 

trẻ em tại các Trung 

tâm FFSC. Mặc dù 

không nói được tiếng 

Việt, nhưng tôi may 

mắn có được khoảng 

thời gian vào dịp Tết để 

gặp gỡ giao lưu và kết 

nối một nhịp cầu với 

các em. Chúng tôi cùng 

chơi một số trò chơi, vẽ 

một vài bức tranh và 

làm một số sản phẩm 

bằng tay. Những hoạt 

động đó đã giúp chúng tôi 

trở nên gần gũi với nhau 

hơn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời để chia sẻ  những suy nghĩ, cách nhìn với trẻ về môi trường 

sống xung quanh. 

Thêm nữa, tôi có cơ hội đến thăm vài gia đình của trẻ để biết thêm về điều kiện và hoàn cảnh sống của trẻ 

em nghèo trong một thành phố đang phát triển nhanh. Tôi đến thăm một gia đình sống trong căn nhà làm 

bằng tre nứa và những túi nhựa, còn nước và điện là điều xa xỉ đối với gia đình các em. Một số em phải đi 

một quãng đường rất xa để đến trường, ngoài ra các em còn phải làm việc phụ giúp cho gia đình. FFSC hiểu 

được những điều mà các em cần, vì thế họ không chỉ miễn học phí cho các em mà còn cung cấp những nhu 

cầu cần thiết cho như gạo, xe đạp,... để các em có điều kiện tiếp bước đến trường. 

FFSC còn huy động vốn giúp gia đình các em nâng cao điều kiện sống. Bên cạnh đó, các nhân viên cố gắng 

hết khả năng của họ để đảm bảo cho những đứa trẻ được hưởng sự giáo dục của cộng đồng. Nơi đây còn có 

rất nhiều tình nguyện viên đến sinh hoạt vui chơi giải trí với các em. Những tình nguyện viên đến từ các vùng 

địa phương và cả nước ngoài. Tôi đã có thời gian làm việc với họ và chia sẻ những quan điểm của tôi về 

những phúc lợi dành cho trẻ. Trong thời gian ngắn làm việc với FFSC, tôi đã được mở rộng tầm nhìn. Khi làm 

việc, các nhân viên cho tôi biết thêm những thông tin về hoạt động và công việc của họ với trẻ em. Tôi đã thu 

được kết quả nhiều hơn ngoài sự mong đợi. Ngoài kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, tình bạn giữa tôi với 

đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên càng gần gũi thân thiết và đầy những tiếng cười khi nói về những trẻ em. 

Những nụ cười đó thật là điều vô giá! Tôi chắc rằng sẽ trở lại một lần nữa khi có cơ hội.  

Vivian 

Tháng 12/2016 

MỘT LẦN GẶP GỠ 

Ảnh: Cô Vivian cùng các học sinh tại Trung tâm Bình An  
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Sau hơn 20 năm xây dựng và hoạt động với biết bao thế hệ học sinh ra trường, trưởng thành và hội nhập với xã hội, 
nay cơ sở vật chất của trung tâm Bình Triệu đã xuống cấp trầm trọng, tường nứt và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. 
Vì vậy trung tâm phải tháo dỡ để xây dựng một ngôi trường mới cho các lớp học tình thương và mái ấm nuôi 
dưỡng các trẻ mồ côi cơ nhỡ.   

Trong thời gian chờ đợi xây dựng, các em phải tạm học ở các phòng nhỏ phía trước và chia thành 3 ca, học cả giờ 
nghỉ trưa. Chúng tôi rất nể phục các em và gia đình đã kiên trì vượt khó khăn để đưa con em mình tiếp tục đến lớp. 

Trong không khí mọi người chuẩn đón Tết, trung tâm cũng nỗ lực hết sức xây dựng cơ sở mới cho các em. Các 
giáo viên và nhân viên đang tất bật với kế hoạch thăm các gia đình nghèo và tổ chức lễ sơ kết học kỳ I. 

Chúc quý vị ân nhân và bạn hữu gần xa vui Tết Đinh Dậu ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Xin quý vị cũng chung 
tay góp tình yêu thương và những viên gạch nhỏ cho dự án xây dựng được hoàn thành đúng hạn để các em có 
nhiều vui trong mùa xuân tới. 

Mọi đóng góp xin liên hệ về: 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 

140/4 Võ Thị Sáu, Quận 3 

Email: project@ffscvn.org  

XÂY DỰNG TRUNG TÂM BÌNH TRIỆU 

mailto:project@ffscvn.org
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Sáng chủ nhật 5/1/2017, trung tâm Bình Thọ đã chào đón hơn 10 giáo viên và 20 học sinh cũ về dự buổi họp mặt 

khai xuân các hoạt động của FFSC. 

Sau nhiều năm xa cách, các giáo viên vui vẻ thăm hỏi và chia sẻ cho nhau về cuộc sống hiện tại. Các em học sinh 

đã học hết lớp Năm và chuyển cấp hôm nay cũng quay trở lại thăm thầy cô giáo và các Sơ phụ trách. Trong niềm 

hân hoan vui vẻ, các em chia sẻ về việc học tập và công việc hiện tại. Trong số đó, có một em hiện đang học cao 

đẳng, ba em học cấp III và các em còn lại đều đang có công việc ổn định tốt đẹp. Các cô giáo cũ cũng đã chia sẻ 

những cảm xúc và tình thương dành cho các em học trò cũ. Với lòng mến trẻ yêu nghề, nhiều cô giáo đã gắn bó 

hàng chục năm với trung tâm dù công việc vất vả và đồng lương khiêm tốn. 

Sự thành công của các em hôm nay là món quà có ý nghĩa to lớn đáp đền công sức của thầy cô và Sơ phụ trách 

trung tâm đã dành trọn cho các em. Mong các em luôn bước tiếp, thành công hơn nữa và luôn sống hạnh phúc với 

những gì mình đang có.  
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- Sáng 16/01/2017 Ông bà Christine Vinh đã đến thăm và tặng quà cho tất cả 

học sinh của Trung tâm Phát huy Bình Triệu. Cùng ngày, 2 thành viên Nhóm 

ASUNARO kai cũng đến thăm và gửi tặng các trẻ của Trung tâm 500 quyển 

tập. 

- Trong hai ngày 18 & 19/2/2017, 25 sinh viên và giáo viên của trường đại 

học La croix rouge lasalle-Brest đến thăm và chung tay giúp đỡ công trình 

xây dựng Trung tâm Bình Triệu. Ngày thứ nhất, các sinh viên cùng giúp việc 

trên công trường xây dựng. Ngày hôm sau, nhóm đã dành buổi sáng vui chơi 

với 50 trẻ tại Công viên nước đầm Sen và sau đó tổ chức bữa ăn tối cùng với 

27 trẻ thuộc mái ấm. Các sinh viên Pháp còn biểu diễn một bài hát tiếng Việt 

góp vui cho trẻ em. Trong phút chia tay, một số giáo viên và học sinh thật sự 

xúc động vì hai ngày chơi thật vui  và nhiều kỷ niệm. 

- Ngày 28/2/2017: Ông Bernard Corompt và Bà Christine Charier – thành 

viên của Tổ chức Amis des Enfant du Monde (AEM) đã đến thăm văn phòng 

FFSC và Trung tâm Bình An. Sau khi thăm các lớp học của Trung tâm Bình 

An, Ông và Bà cũng đã dành thời gian đến thăm một số gia đình nghèo có 

con em đang học tại Trung tâm Bình An. Được biết Tổ chức AEM đã hỗ trợ 

cho đề án giáo dục cho Trung tâm Bình An từ năm 2012. Trong tương lai Tổ 

chức sẽ tiếp tục giúp đỡ cho đề án giáo dục Trung tâm Bình An những năm 

học tiếp theo. 

 

- Sáng ngày 06/3/2017, các học sinh tại Trung tâm Bình An chào đón và giao 

lưu với các anh chị sinh viên đến từ tỉnh OKINAWA – Nhật Bản. Các trẻ của 

Trung tâm lại có dịp tìm hiểu về lễ hội Búp Bê ở Nhật Bản qua tiết mục văn 

nghệ do các anh chị sinh viên biểu diễn. Cùng với tiết mục văn nghệ, các trẻ 

còn được thưởng thức món bánh truyền thống Nhật Bản và cùng ăn trưa với 

các anh chị. Tuy có sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng tất cả đều chơi rất vui vẻ, 

hòa đồng. Sau đó các sinh viên cũng đã đến thăm một số gia đình trẻ. 

 

- Trong tháng 2 và 3 vừa qua, FFSC chào đón nhiều chuyến thăm của Nhóm 

sinh viên trường cao đẳng Nagoya – Nhật Bản. Ngoài việc đến thăm để tìm 

hiểu các hoạt động của chương trình, các sinh viên còn mua sản phẩm ủng hộ 

cho hoạt động sản xuất của FFSC. Sau đó các em cũng đã dành thời gian đến 

thăm và giao lưu với trẻ tại các Trung tâm FFSC. Đây là chương trình giao 

lưu thường niên vào tháng 2 và 3 của FFSC với sinh viên trường cao đẳng 

NAGOYA. 

Khách thăm 

Quý I-2017 

Ngày 14/01/2017: Ông 

NAKAMURA Tetsuya đến 

thăm con đỡ đầu tại Trung 

tâm Bình Triệu. 

Ngày 27/02/2017:  Nhóm 

JIYUJIN đến thăm Trung 

tâm Bình Triệu. 

Ngày 20/01/2017: Cô Fu-

rukawa Hiromi – Tổ chức 

World child education foun-

dation đến thăm văn phòng 

FFSC và Trung tâm Bình 

Triệu. 

Ngày 25/02/2017: Ông Mo-

chiziki Tomohiro đến thăm 

con đỡ đầu tại Trung tâm 

Bình Triệu. 

Ngày 03/03/2017: Cô HA-

SEGAWA đến thăm văn 

phòng FFSC. 

Ngày 6/03/2017: tổ chức 

Kids Eartth Found đến giao 

lưu với trẻ tại Trung tâm 

Bình Thọ. 

Ngày 12/03/2017: Ông TA-

KAOKA đến thăn con đỡ đầu 

thuộc Trung tâm Tân 

Hương. 
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KẾ HOẠCH QUÝ II –2017 

Tháng Ngày Nội dung Trung tâm 

4 
  

6 Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương” (10/3 Âm lịch) Tất cả Trung tâm 

25 Chương trình tập huấn cho trẻ theo chủ đề  “Yêu thương giúp 
đỡ người khác, lòng trung thực, lòng biết ơn, tư duy tích cực” 

Bình Thọ 
26 

30 Nghỉ lễ “ Giải Phóng Miền Nam 30/4” 
Tất cả Trung tâm 

5 

1 Nghỉ lễ “Quốc tế lao động 1/5” 

15-19 Trẻ thi học kỳ II Tất cả Trung tâm 

29 
Lễ tổng kết năm học 2016-2017 

Bình An 

31 Bình Thọ 

6 

1 Nghỉ lễ Quốc tế thiếu nhi Tất cả Trung tâm 

2 Lễ tổng kết năm học 2016-2017 Bình Triệu 

5 Trẻ nghỉ hè Tất cả Trung tâm 

SẢN PHẨM FFSC 
FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm mới: 

Sản phẩm thêu tay chữ cái đầu tiên của tên bạn 

Chào đón năm học mới, nhóm tình nguyện viên Nhật và nhân viên FFSC vừa cho ra dòng sản phẩm mới – những 

chiếc túi được thêu hoa văn với chữ cái đầu tiên của tên bạn. Chúng tôi có 6 sản phẩm, với 2 màu hồng và Navy. 

Chúng tôi nhận đặt hàng thêu theo yêu cầu, thêu chữ cái đầu tiên của tên bạn lên những túi xách hoặc thêu theo 

phong cách riêng của khách hàng. 

Drawstring Bag /Túi gút: (L: 180.000 VNĐ, L: 150.000 VNĐ). Bạn có thể dùng chiếc túi lớn để đựng quần áo, 

còn chiếc túi nhỏ đựng đồ chơi và bánh kẹo. 

Cooling Bag /Túi giữ nhiệt (L: 400.000 VNĐ, S: 250.000 VNĐ). Bạn có thể mang theo 

một chiếc túi lớn đựng đồ cho buổi giã ngoại của gia đình. Và một cái nhỏ rất hoàn hảo 

để đựng hộp thức ăn trưa của bạn. 

Tote Bag: (250.000 VNĐ). Túi có thể dùng đựng cặp sách cho các bé đi học hoặc bạn 

cũng có thể đeo túi để dạo phố. 

Place mat (120.000 VNĐ): Chiếc khăn ăn với hai mặt: mặt trước màu Navy và mặt sau là 

sọc carô màu hồng. 

Shoes Bag /Túi đựng Giày (200.000đ) 

Pianica Bag / Túi đựng đàn Pianica (300.000 đ) 


