Ở một nơi mà tiếng sóng tiếng gió như hơi thở của con người, nơi màu nắng được in hằn lên màu
da rám… Để biển như người bạn đời lúc nằm nôi cho đến khi về với đất…
Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu đời sống của người dân được nâng cao. Trong đó
nhu cầu về nhà ở là một điều không thể thiếu. Ở vùng ven biển xã Phước Diễm Huyện Ninh
Phước Tỉnh Ninh Thuận cũng vậy. Người ngư dân đã bắt đầu xây cho mình những căn nhà kiên
cố hơn thay vì nhà ở tạm bợ như trước.
Vì điều kiện khí hậu có nhiều điểm đặc biệt như gió to, nắng nóng quanh năm kèm theo muối
mặn trong không khí nên giải pháp thiết kế nhà của ngư dân nơi đây cũng có nhiều điều đặc
trưng thú vị. Nhà làm bạn với cây “Dừa” và được xây lùi về sau khu đất, hàng rào được trồng
cây hoặc lưới lọc. Hiên nhà phía trước lời nơi tụ họp cùng bà con xóm giềng cùng “Trang thờ”
cầu mong mưa thuận gió hòa. Tất cả đều nhằm giải quyết sự bất lợi của khí hậu địa phương để
chất lượng cuộc sống được tốt hơn đi kèm văn hóa tín ngưỡng địa phương của vùng biển.
Cuộc thi “ kiến tạo nhà ở nông thôn” mở ra cùng nhà đông hành Tôn BlueScope Zacs đem đến
cơ hội kiến tạo không gian sống cho người ngư dân với vật liệu cũ là Tôn, Thép nhưng với chất
lượng tốt. Đảm bảo được sự ăn mòn khắc nghiệt của khu vực biển mặn, đồng thời với nhiều diện
mạo mới. Hy vọng người ngư dân sẽ có được tổ ấm cho mình với.

