
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
August 2019 

Dear Friends and Supporters, 
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and 

Independent Living Center (IDP) for August 2019. This month, there have been heavy rains and flooding 
in parts of Thailand. However Rayong province where we are located was fine but the weather has been 
very overcast with light rains most days. During this month the children have remained healthy and our 
caregivers have organized daily excises for them.  Many different groups of kind people have provided a 
lot of natural food and useful items for our children. When kind visitors organize fun activities for our 
children it often involves exercise which is good for our children’s health. We would like to give our 
sincere thanks for visiting and helping us. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  เดือนน้ีมีฝนตกอยา่ง
ต่อเน่ืองหนกัทัว่ทั้งประเทศและน ้ าท่วมบางจงัหวดั  อยา่งไรก็ตามท่ีจงัหวดัระยองน ้ าไม่ท่วมแต่อากาศคร้ึม 
ตลอดทั้งวนั เด็กๆท่ีศูนยข์องเราตอ้งดูแลสุขภาพเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งมีการจดัตารางออกก าลงักายเพื่อท าให้
ร่างกายของเด็กท่ีศูนยข์องเราแข็งแรง พร้อมทั้งผูใ้หญ่ใจดียงัน าอาหารและเคร่ืองใชท่ี้เป็นประโยชน์ส าหรับ
เด็กๆอีกดว้ย และในการร่วมท ากิจกรรมกบัพี่ผูใ้หญ่ใจดี เด็กๆก็ไดท้  ากิจกรรมท่ีสนุกสนานพร้อมทั้งไดข้ยบั
ร่างกายเพื่อออกก าลงักายอีกดว้ย สุดทา้ยสมาชิกศูนยต์อ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีท่ีมาเยี่ยมและช่วยเหลือเด็กๆ
ทีศูนยข์องเรา 
 



วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม Canadian and Jackalope ไดร่้วมจดังานกอล์ฟการกุศลเป็นคร้ังท่ี 
21 ต่อเน่ืองกนัมาเพื่อสนับสนุนศูนยข์องเรา และในวนัเดียวกนัหลงัอาหารเย็น บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิด
ให้กบันอ้งอายซ่ึงเกิดในวนัน้ีซ่ึงอายุครบ 4 ปี นอ้งอายมีความสุขและสนุกสนานกบักิจกรรมในวนัเกิดของ
ตนเองเป็นอยา่งยิง่ 
On the 2nd of August, the Canadian Jackalope Golf Club organized their 21st Charity Golf Tournament for 
us. Please see more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalopegolf2019.html . After dinner 
that day the Children’s Home organized a birthday party for Eye and she is 4 years old. She was very 
happy and enjoyed playing all the fun activities with the other children. 
 

 
 

   
 

 

วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เด็กก าพร้าท่ีใช้ใช้ชีวิตร่วมกบัเช้ือเอชไอวีเอดส์ เป็นเด็กท่ีมีความ
เปราะบางภายใน ท่ีเต็มไปดว้ยบาดแผลต่างๆ ในจิตใจและชีวิต ซ่ีงเป็นผลกระทบจากทั้งประสบการณ์ของ
ความเจ็บป่วยของตนเอง การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก การถูกทอดทิ้ง ปัญหาครอบครัว และการถูกตีตรา

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalopegolf2019.html


หรือเลือกปฏิบติัจากสังคมและบุคคลใกลชิ้ด ศิลปะบ าบดัจ้ึงเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีศูนยค์ามิลเลียนจดัข้ึน เพื่อ
ช่วยให้ลูกๆ ของเราเหล่าน้ีไดมี้เคร่ืองมือหน่ึงในการท างานภายในกบัตนเอง ช่วยบรรเทาและเยียวยารักษา
บาดแผลภายในจิตใจ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะและภูมิคุม้กนัภายในจิตใจและอารมณ์
ใหแ้ก่ลูกๆ ของเราแต่ละคนดว้ย ขอขอบพระคุณอาจารยจุ๋์ม พี่ต๊ิด อาจารยม์ด และทีมนกัศิลปะบ าบดัทุกท่าน
ท่ีมาช่วยเป็นจิตอาสาจดักิจกรรมดีๆ เช่นน้ีใหแ้ก่พวกเรา 

On the 3rd of August, our teenager and all children took part in an Art Therapy Session, here in 
Thailand orphaned teenagers living with HIV are still suffering from stigma and discrimination which is 
resulting in the loss of self-esteem which in turn results in personality disorders. Art Therapy is one of the 
effective programs which enables these teenagers to communicate with their inner life area and gain their 
emotional health and self-value. Art Therapy for orphans living with and affected by HIV/AIDS at The 
Camillian Social Center Rayong is helping to take care of 34 orphans living with and affected by 
HIV/AIDS. These abandoned orphans have had different and various kinds of trauma in their lives as a 
result of their bad experiences in the past when they lived in a family in society. Art Therapy is one of 
many activities which The Camillian Center is providing for our children in order to help them regain 
their emotional and psychological health. 

 

          
 

          
 

 



วนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เยาวชนบา้นอินดิเพนเดน้ท์ร่วมเฉลิมฉลองวนัเกิดให้กบันอ้งมอนท่ีอายุ
ครบ 17 ปี นอ้งมีความสุขมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และรับของขวญั ซ่ึงนอ้งเป็นคนเฉยไม่โชวค์วามรู้สึกออกมามาก 

On the 5th of August, all the teenagers at The Independent Living Center celebrated with a 
birthday party for Morn, he is 17 years old. He was very happy to blow out the candle on his cake and 
received his birthday gift, he is a very quiet boy and is not much for cameras being pointed in his 
direction. 

 

 
 

 

วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัเกิดของน้องเจน ซ่ึงเด็กๆบา้นเด็กไดร่้วมร้องเพลงเฉลิม
ฉลองวนัเกิดใหก้บันอ้ง นอ้งมีความสุขมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และไดรั้บของขวญั เราขอให้นอ้งมีความสุข ร่างกาย
แขง็แรง 

On the 8th of August it was Jen’s birthday.  Her friends at The Children’s Home sang Happy 
Birthday’s for her, at the time, she was very happy to blow out the candle on her birthday cake and 
received her gift. We wish that she is happy and good health. 
 

      
 

 

วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นอ้งๆเยาวชนไดไ้ปท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ การไป
ตดัหญา้ขา้งถนน และตดัก่ิงตน้ไมท่ี้หน่วยงานของราชการในพื้นท่ีในชุมชน น้องๆมีความสุขมากท่ีไดท้  า
ความดีตอบแทนสังคมและขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีสนบัสนุนกิจกรรมท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร์ 



On the 10th of August, our teenagers at The Independent Living Center went out to do useful 
activities for local society they helped to mow the grass curb on the main road, cut tree at the different 
government offices in the community. They were very glad to do this activity to give back to society, 
thank you to all the kind people who help with all the activities at the center. 
 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆชองเราทั้งสองบา้นไดเ้ขา้ร่วมอบรมการดูแลตนเอง ซ่ึงเป็นการ
อบรมท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลตนเอง การพฒันาตนเอง  เพื่อเป็นทกัษะท่ีดีในการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆในสังคม 

On the 11th of August, all children and teenagers center participated in a seminar entitled 
“How to care for themselves” They learned how to take care of themselves, how to develop useful skills 
about how to live with other people in society. 
 

 
 



วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นวนัแม่แห่งชาติ เด็กๆของเราไดร่้วมกนัท าการ์ดและพวงมาลยัท่ีท า
จากดอกมะลิ เพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ๆท่ีเป็นผูดู้แลเด็กของเรา ในงานเป็นบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นอยา่ง
ยิ่ง และในงานเด็กๆและสมาชิกศูนยข์องเราก็ไดต้อ้นรับภรรยาผูว้า่ราชการจงัหวดัและกลุ่มสตรีจากสภากา
ชาติจงัหวดัระยอง ซ่ึงผูอ้  านวยการของศูนยไ์ด้แนะน ากิจการของศูนย์แก่ทุกท่านท่ีมาในวนัน้ี และต้อง
ขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีน าอาหารมาเล้ียงเด็กๆและผูป่้วยของเราในช่วงอาหารเท่ียง 

On the 12th of August, it was a National Mother’s Day. Our children made cards and garlands 
made from jasmine to respect our lady caregivers. The atmosphere was very warm and loving. At this 
time, our children and all our members at the center welcomed the wife of the governor of Rayong and 
lady members of Rayong’s National Council. After which, our director gave them all a tour of our 
different departments at the center and delivered an outline of the work that takes place here to benefit our 
children and patents. Finally, we would like to give our sincere thanks to many groups of kind people who 
provided food for lunch on this day. 

        
 

     =                
 

 

วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น้องตน้ดีใจมากท่ีบา้นเด็กๆไดจ้ดังานวนัเกิดให้นอ้งท่ีมีอายุครบ 8 ปี 
ขอใหน้อ้งมีความสุข ร่างกายแขง็แรงและมีพฒันาการท่ีดีข้ึนพร้อมท่ีจะเขาศึกษาท่ีโรงเรียนในปีหนา้ 

On the 15th of August, Ton was very happy that the Children’s Home organized a birthday party 
for him, he is 8 years old. All of us here wish that he is happy, healthy and that he improves his 
development at school next year. 



        
 

 

วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พนกังานจาก เอสเอ็นย ูซัพพลาย เอ็น โซลูชัน่ ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง 
และบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยู่ในความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 
ระยอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 17th of August, staffs at the SNU Supply & Solution provided a light meal for all members 
at the center and they also gave consumer goods for us. Thank you for your kindness and help. 
 

          
 

 

วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คุณบุ๋มและครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนั
เกิดของน้องบีม ขอให้น้องบีมมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดส่ิงใดขอให้สมปรารถนา และ
ขอขอบพระคุณคุณบุ๋มเป็นอยา่งยิง่ 

On the 18th of August, Khun Bum and her family provided food to our members on the occasion 
of her daughter’s birthday (Beem). All of us here wish her daughter is great happiness, good health and 
that she achieves all her personal goals. Thank you for your kindness. 

          



วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เด็กดีใจมากท่ีไดรั้บบริจาคผดัลมจากผูใ้จดีเพื่อติดตามห้องท่ีนอ้งท า
กิจกรรมและหอ้งท่ีจ าเป็นอยา่งมาก ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีศูนย ์

On the 19th of August, our children at center were very glad to receive many electric fans for our 
activity rooms that were badly needed.  Thank you to all kind people for helping us. 

           
 

 

วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราไดร่้วมกนัท าอาหารเยน็หลายอยา่งแต่จุดส าคญัคือเด็กๆ
ไดฝึ้กทกัษะการท าอาหารซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆของเราต่อไปในการด าเนินชีวิต
ในอนาคต 

On the 24th of August, our children participated in a cooking spree of many different foods for 
dinner, this is all good life experience for their life in their future. 

 

                     
 

 
 

วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีความยินดีเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีมีโอกาสไดต้อ้นรับพระสงฆใ์หม่ทั้ง 5 องค ์ร่วมท ามิสซาแรกกบัท่านท่ีวดันอ้ยท่ีศูนย ์ในงานมีผูใ้หญ่ใจ
ดีมาร่วมในงานมากมายและร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั ระหว่างนั้นเด็กๆของเราก็ไดข้ึ้นแสดงบนเวที
เพื่อสร้างความสนุกสนานในงานน้ีดว้ย 

On the 26th of August, all the children had a good opportunity to welcome five new catholic 
priests who came to do their first holy mass at the chapel at the center. Many groups of catholic people 
came to join and stay for dinner. At the time, our children performed on stage for our quests. 



          
 

            
 

 

วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัเกิดของ น้องป๊อป แต่น้องไม่ไดจ้ดังานวนัเกิดร่วมกบั
เพื่อนท่ีบา้นเยาวชนเพราะนอ้งไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัท่ีอยูท่างภาคเหนือของเรา เพื่อนๆท่ีบา้นเยาวชน อินดิ 
เพนเดน้ท ์ไดใ้ชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการอวยพรวนัเกิดให้กบันอ้งป๊อปซ่ึงท าให้น้องดีใจและมีความสุขเป็น
อย่างยิ่ง โดยในวนัเกิดของนอ้งป๊อปเพื่อนๆน้องท่ีมหาวิทยาลยัไดท้  าเคก้ให้น้องและไดเ้ฉลิมฉลองงานวนั
เกิดใหน้อ้งป๊อปอยา่งสนุกสนาน ขอใหน้อ้งร่างกายแขง็แรง ประสบความส าเร็จในการเรียนและชีวติ 

On the 27th of August, it was Pop’s birthday but she is away studying at University in the North of 
Thailand so her friends at the Independent’s Home organized a link through social media so that they 
could all wish her a Happy Birthday. Her friends at University baked a Birthday Cake for her and 
celebrated her birthday locally. We are at the center wish her be happy, health and successful with her 
study and her life in the future. 

 

      
 

 



วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  นักศึกษาและอาจารย ์จ านวน 10 คน จากมหาวิทยาลยั Hokusai-
Gakuen ฮอ็กไกโด ประเทศญ่ีปุ่น มาศึกษา ดูงาน ดา้นการอภิบาล ดูแลช่วยเหลือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วย
เอดส์ ณ ศูนยค์ามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ของเรา 

On the 28th of August, 10 students and teachers from Hokusai-Gakuen, Hokkaido from Japan 
visited our center and they learned about pastoral care in our PCU (Palliative Care Unit) and how we work 
with HIV Patients. 

 

          
 

 

วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูอ้  านวยการของเราไดพ้บปะพูดคุยกบัน้องเยาวชนท่ีบา้นอินดิเพ
นเดน้ท ์เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตในช่วงวยัรุ่น พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและตอบค าถาม หลงัจากนั้น
ผูอ้  านวยการของเราก็ไดใ้ห้ความในเร่ืองต่างๆกบัเยาวชนของเรา นอ้งๆตั้งใจในการอบรมกบัผูอ้  านวยการ
ของเรา พร้อมทั้งน าขอ้มูลน้ีไปเป็นแรงบลัดาลใจในการด าเนินชีวติต่อไป 
             On the 29th of August, a director of The CSC Rayong met and talked with our teenagers about 
their life during their teenage period. He taught them how to behave and answered our teenager’s 
questions. After which our director talked about many useful skills, our teenagers were good at listening 
and will use this information’s for inspiration in the future. 
 

          



                 
 

 

Camillian Social Center Rayong 
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