Newsletter from The Camillian social Center Rayong
August 2018

Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and The
Independent Living Center (IDP) for August 2018. We have now closed the children’s department at
Garden of Eden and have moved the older kids to the Independent Home and the younger kids to the
Children’s Home. They are very happy to live with their friends in their new homes. Our children had
activities in life lessons and skills and were enjoying doing many fun activities with many different groups
of visitors this month. Our kind visitors also gave us many useful items and necessities. We would like to
give our sincere thanks for visiting and helping our center.
สวัสดี ค่ะ คุ ณผูอ้ ่านที่ คิดถึ งทุ กๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสาหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก
ประจาเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ตอนนี้ทางเราได้ปิดบ้านพักเด็กที่สวนเอเดนลงแล้วและย้ายเด็กโตไปพักที่
บ้านเยาวชน อินดิเพนเด้นท์พร้อมทั้งพาเด็กเล็กไปอยูท่ ี่บา้ นเด็กที่ศูนย์คามิลเลียน โซเชี ยล เซนเตอร์ ระยอง
เด็กๆจากสวนเอเดนมีความสุ ขที่ได้พกั ร่ วมกับเพื่อนคนอื่นๆที่บา้ นใหม่ เด็กๆได้ทากิจกรรมเสริ มทักษะชีวิต
ต่างๆและสนุกสนานในการทากิจกรรมร่ วมกับผูใ้ หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มที่มาเยี่ยม พร้อมทั้งท่านยังมอบเครื่ อง
อุปโภคบริ โภคที่เป็ นประโยชน์สาหรับเด็กๆของเราอีกด้วย สมาชิกที่ศูนย์ตอ้ งขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ท่านมาเยีย่ มและยังช่วยเหลือศูนย์ของเรามาโดยตลอด
On the 1st of August 2018, The Camillian Social Center Rayong welcomed a new child to live at
Children’s Home his nickname is Title and he is 8 years old. He is very happy to live with his new friends
at the center. He is good at caring for his health with the ARV treatment and visiting the hospital. He will
start his school life in May 2019.

วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับ ต้อนเด็กใหม่เขามา
ดูแลที่บา้ นเด็ก คือน้องไตเติ้ลซึ่ งมีอายุ 8 ปี น้องไตเติ้ลมีความสุ ขมากที่ได้มาอยู่กบั เพื่อนใหม่หลายๆคนที่
บ้านเด็ก พร้ อมทั้งน้องได้รับการดูแลเรื่ องการรับประทานยาอย่างดีและน้องไตเติ้ลก็จะได้ไปโรงเรี ยนในปี
การศึกษาหน้าในปี 2562

On the 2nd of August 2018, our center organized a birthday party for Eye in the evening after
dinner, all the other kids sang Happy Birthday and she was very happy to receive her Birthday Gift from
the center. We all wished her all the very best for her future.
วันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2561ตอนเย็นหลังอาหารเย็น ทางศูนย์ได้จดั งานวันเกิดให้กบั น้องอาย และ
เด็กร่ วมร้องเพลงฉลองวันเกิดให้กบั น้องอายและน้องมีความสุ ขมากที่กบั ของขวัญในวันเกิด เราขอให้นอ้ งมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีในอนาคต

On the 4th of August 2018, it was a trip to Bangkok organized by The Bangkok Pattana
International School. They invited our children to the Siam Paragon Center for a meal at KFC and latter to

the aquarium. Our children and teenagers were very happy to meet the students from The Bangkok
Pattana International School and see the aquarium. And they also enjoyed having the KFC meal. Thank
you so much for organize trip and helping our children.
วันที่ 4 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราได้ไ ปเที่ย วที่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง โรงเรี ย นนานาชาติ
บางกอกพัฒนา ได้เชิ ญเด็กๆของเราไปรับประทานอาหารและเที่ ยวชมสัตว์โลกใต้น้ าที่ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน ซึ่ งเด็กเล็กและเด็กโตมีความสุ ขมากที่ได้พบกับพี่ๆจากโรงเรี ยนนานาชาติบางกอกพัฒนาและได้
ชมสัตว์น้ าใต้ทะเลหลายๆชนิ ด พร้อมทั้งเอร็ ดอร่ อยกับการรับประทานไก่ทอดเคอฟซี เป็ นอย่างยิ่ง ทางศูนย์
ต้องขอขอบคุณที่จดั กิจกรรมท่องเที่ยวที่สนุกและช่วยเหลือเด็กๆของเรามาโดยตลอด

On the 5th of August 2018, all the teenagers at Independent Home cerebrated Morn’s birthday. He
is now 16 years old. All of us here wish him all the very best for his future.
วันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เด็กโตบ้านเยาวชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองงานวันเกิดให้กบั น้องมอนที่
เกิดในวันนี้ซ่ ึ งน้องมอนมอายุครบ 16 ปี สมาชิกศูนย์ทุกคนขอให้นอ้ งมีความสุ ขและร่ างกายแข็งแรง

On the 8th of August 2018, it was Jen’s birthday. She was very happy to blow out the candles on
her cake and enjoyed receiving her birthday gift form the center. We hope that she is happy, in good
health and has great success with her studies.
วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งเป็ นวันเกิ ดของน้องเจน น้องมีความสุ ขมากที่ได้เป่ าเค้กและรับ
ของขวัญวันเกิ ดจากศูนย์ เราทุกคนหวังว่าน้องจะมี ความสุ ข ร่ างกายแข็งแรงและประสบผลลาเร็ จในการ
เรี ยน

On the 10th of August 2018, our children all enjoyed a day in the vegetable garden helping to
grow at least some of our own food. These are all good life lessons for their future and on this day it was
time to sell some mushrooms. The cash will go towards school expenditure.

วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆชื่นชอบในการช่วยกันทาการเกษตรสวนผัก ซึ่ งอย่างน้อยเด็กๆก็
สามารถนาผักที่ตนเองได้ปลูกมารับประทาน ซึ่ งกิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์สาหรับการเรี ยนรู ้
ในการดารงชีวติ ของเด็กๆในอนาคต และในวันนี้เด็กของเราได้ขายเห็ดฟางในฟาร์ มที่ตนเองได้ผลิตเพื่อเป็ น
ทุนการศึกษาสาหรับการเรี ยน

On the 11th of August 2018, our children enjoyed doing fun activities and playing lots of games
with top Pattaya DJ Pottsey and his friends. Our children enjoyed dancing and playing lots of games at
the event. Thank you for making such a fun event and also giving us many toy’s as prizes. See more
details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pottseys-party-2018.html
วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆสนุกสนานในการร่ วมทากิจกรรมกับคุณพอสซี ซ่ ึ งป็ นดีเจที่คลื่น
พัทยาเรดิโอและเพื่อนๆของเขา เด็กๆของเราสนุกสนานในการเต้นราและเล่นเกมส์ต่างๆ ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านที่มาสร้างความสนุกสนานให้กบั เด็กพร้อมทั้งได้มอบของเล่นมากมายให้กบั เด็กๆเพื่อเป็ นรางวัลอีกด้วย

On the 12th of August 2018, it was the Nation Mother’s Day. Our center organized many activities
for our children this day. First, our children and teenagers were very happy to pay their respect to our lady
caregivers and staff as a substitute for their own mothers. All the children promised to be good after
which the children enjoyed playing many games in an atmosphere of family caring. At the time, our center
welcomed a family from France who joined in with our Mother’s day activities and they were very
impressed with all activities for the day.
วันที่ 12 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งเป็ นวันแม่แห่งชาติ ทางศูนย์ได้จดั งานวันแม่และมีกิจกรรมให้เด็กๆ
ได้ทาหลายกิจกรรมร่ วมกัน กิจกรรมแรกเด็กๆมีความสุ ขเป็ นอย่างมากที่ได้ไหว้ผดู ้ ูแลและพนักงานที่ศูนย์ซ่ ึ ง
เปรี ยบเสมื อนแม่ ของเด็ ก ๆ และเด็ กๆให้ค าสัญญากับ คุ ณแม่ ว่า จะเป็ นเด็ กดี ข องสั ง คมและเชื่ อฟั งผูด้ ู แล
หลังจากเสร็ จสิ้ นพิธีไหว้แม่ ผูด้ ูแลและเด็กๆสนุกสนานในการเล่นเกมส์ ต่างๆร่ วมกันซึ่ งบรรยากาศวันนี้ เป็ น
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นอย่างยิ่ง ในระหว่างนั้นศูนย์เราได้ตอ้ นรับครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมและได้ทา
กิจกรรมในวันแม่ร่วมกับเด็กๆของเราอีกด้วย ซึ่ งแขกชาวฝรั่งเศสประทับใจในการทากิ จกรรมในวันนี้ เป็ น
อย่างยิง่

On the 15th of August 2018, the Children’s Home organized a birthday’s party for Ton and he is 7
years old. All of us here hope that he is happy and progresses with his development.
วันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 บ้านเด็กได้จดั งานวันเกิดให้กบั น้องต้นในวันนี้ซ่ ึ งน้องมีอายุครบ 7 ปี
สมาชิกศูนย์ขอให้นอ้ งมีความสุ ข และมีพฒั นาการที่กา้ วหน้าต่อไป

On the 19th of August 2018, our children and caregivers joined the community fair to sell our
special herb drink, vegetables from our garden and Thai sweets that where all made at home. Our staff
also gave HIV/Aids information to people at the event on how to protect themselves from HIV infection
and live happily alongside people with HIV.
วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆที่ศูนย์ได้เข้าร่ วมงานตลาดนัดชุ มชน ซึ่ งเด็กๆของเราได้นาสิ นค้า
ที่ตนเองได้ร่วมกันผลิตไปขายคือ น้ าสมุนไพร ต้นไม้ และ ขนมไทยที่เด็กได้ทาที่ศูนย์ ในระหว่างนั้นสมาชิ ก
ที่ ศูนย์ไ ด้ไปให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ เอชไอวี/เอดส์ เพื่อให้ทุกคนที่ ไปร่ วมในงานตลาดนัดชุ มชนได้รู้ถึ งวิธีการ
ป้ องกันเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และให้ทุกท่านได้รับรู ้ ว่าผูท้ ี่ ติดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่ นใน
สังคมได้

All the children at The Camillian Social Center Rayong are of good heart and openhanded. They
receive many gifts of food with the support of many kind people and they never forget to share with all the
adult HIV/Aids Patients in our Palliative Care Unit (PCU) this is a good life lesson in being able to live
with other people in society for their future.

เด็กๆทุกคนที่อยู่ในการดูแลของศูนย์คามิลเลี ยน โซเชี ยล เซนเตอร์ ระยอง เป็ นเด็กที่มีจิตใจดีและ
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ื่ น เด็ก ๆได้รับ อาหารจากการสนับสนุ น จากผูใ้ หญ่ ใ จดี เด็กๆของเราไม่ เคยลื มที่ จะ
แบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นและผูป้ ่ วยที่อยู่ในศูนย์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดีที่สาหรับการเรี ยนรู ้การดารงชี วิตในการอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นๆในสังคมในอนาคตข้างหน้าของตนเอง
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