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Isabelle – thiên sứ của người nghèo

Sức mạnh vươn lên từ chính số phận nghiệt ngã của bản thân

Trên thực tế, Isabelle Müller có mọi lý do để đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô lớn
lên trong nghèo khổ cay đắng, bị chính cha cô lạm dụng, bị mắc kẹt giữa hai nền văn hóa mà
cô không thuộc về, thế mà, người phụ nữ 54 tuổi này đã không chỉ vươn lên mạnh mẽ từ
chính thời thơ ấu khó khăn ấy của mình mà còn mang đến cho người khác hy vọng.
Nguồn gốc. Là con gái của một người Việt Nam và một người Pháp, Isabelle cùng với bốn
anh chị của mình đã lớn lên trong sự nghèo khó. Mẹ cô, người phụ nữ khi mới mười hai tuổi
đã phải trốn khỏi Việt Nam khi đứng trước một cuộc hôn nhân sắp đặt, phải làm việc vất vả
mỗi ngày để nuôi dạy con cái của mình.

Văn hóa. Sinh ra tại Tours, Pháp, nhưng với vẻ ngoài của một người châu Á, Isabelle phải
đối mặt với việc bị kỳ thị khi còn đi học"Chúng tôi thường bị trêu chọc ở trường và bọn họ
còn gọi mẹ tôi là con vượn vàng", cô nhớ lại.

Lạm dụng. Khi vừa 8 tuổi, Isabelle bị cha mình lạm dụng lần đầu tiên: "Ông ấy đã đe dọa tôi:
„Nếu con nói điều gì đó, cha sẽ đưa con vào trường nội trú“,cô nói. Sợ phải xa gia đình,
Isabelle đã giữ im lặng. Suốt chín năm. Cô đã cố gắng tự vẫn hai lần. Khi lần thứ hai thất bại,
Isabelle biết rõ: "Đó là điều mà thần linh mách bảo."

Hy vọng. Thay vì than trách số mệnh nghiệt ngã, Isabelle quyết định tự định đoạn số phận
của mình. Để cứu những đứa trẻ khác khỏi tuổi thơ tương tự như vậy, vào năm 2016, cô
thành lập quỹ học bổng "Loan" – được đặt theo tên của mẹ cô. Mỗi năm cô đến thăm miền

Bắc Việt Nam nhiều lần và xây dựng những nơi lưu trú, trường học, nhà trẻ và cung cấp cho
trẻ em các thiết bị để các em có cơ hội tiếp cận với giáo dục.
Mẹ của cô, bà Loan là tấm gương tuyệt vời cho cô.

"Quỹ LOAN nhằm mục đích mang lại hy vọng", Isabelle Müller giải thích. "Hy vọng là dấu
hiệu của hòa bình và sự cảm thông."

Tưởng nhớ. Thông qua Quỹ LOAN, Isabelle cũng muốn tôn vinh tượng đài người mẹ của cô,
người phụ nữ đã không không bao giờ gục ngã dù cuộc sống có khó khăn, nghiệt ngã. Chính
ý chí mạnh mẽ của bà đã là tấm gương cho Isabelle noi theo.Và trong quyển "Loan - từ cuộc
đời của một con chim phượng hoàng", Isabelle đã kể lại câu chuyện về chính người mẹ của
mình.

Nữ anh hùng. Với một nỗ lực không ngừng trong cuộc đấu tranh giúp đỡ những mảnh đời
chịu nhiều thiệt thòi và một niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp, Isabelle đã trở thành
thiên sứ của người nghèo. Cô mang lại tình yêu và hy vọng cho các bạn nhỏ và bảo vệ chúng
khỏi số phận khó khăn mà chũng phải chịu đựng.
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