Newsletter from The Camillian social Center Rayong
December 2016
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC),
Independent Living Center (IDP) and the Garden of Eden (GOE) for December 2016. Our
children were very happy to welcome many groups of kind Thai people and others from
overseas. This month is the last month of 2016 and therefore a month of festivities and activities
with are visitors. Our children had many, so they had taken care and manage their time. Our
children were very happy to do activities, received useful items and very glad to receive many
gifts for Christmas and New Year from many different groups of kind people. We would like to
give our sincere thanks for all their help and we wish them good health, happens and prosperity
for the New Year.
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสาหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือนนี ้ซึง่ เป็ นเดือนสุดท้ ายของปี และมีวนั หยุดพิเศษหลายวัน เด็กๆมี
กิจกรรมทามาก ดังนัน้ เด็กๆของเราแบ่งเวลาในการเรี ยนละทากิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี เด็กๆของเรามี
ความสุขมากที่ได้ ทากิจกรรมสนุกสนาน รับสิ่งของที่เป็ นประโยชน์ และดีใจมากที่ได้ รับของขวัญมากมาย
เนื่ อ งในวัน คริ ส ต์ มาสและวัน ปี ใหม่ผ้ ูใหญ่ ใจดี ห ลายๆกลุ่มที่ มาเยี่ ย ม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ใจดี ทุก ท่ า นที่
ช่วยเหลือศูนย์ของเรามาโดยตลอด ขอให้ ทกุ ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ ารวยเงินทอง ทุกๆท่านครับ

The 3rd of December was a day of art, our children enjoyed painting picture in watercolor
in their free time. So they learned how to create the picture and practiced their drawing. They
were happy to do this activity together.
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นวันศิลปะของเด็กในศูนย์ เด็กๆสร้ างผลงานจากสีน ้าเป็ นของ
ตนเอง เพื่อฝึ กจินตนาการและทักษะการวาดภาพระบายสี และใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ เด็กทากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

On the 4th of December we had a visit from Ms. Laurel Jansury of the Thai Children’s
Trust in England during the morning; this organization helps our center’s with the work we do.
After lunch, the children went to an Italian restaurant in Pattaya owned by Mr. Enzo. Our
children had great fun swimming in the sea and built sand castles while the restaurants staffs
cooked Italian pizza for them. The children found the pizza and other Italian food very delicious.
Before our children returned the center, they sang a song for Mr Enzo to thank him for the party.
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเช้ าเด็กที่ศนู ย์ได้ ต้อนรับการมาเยี่ยมของคุณ Laurel Jansury ซึง่
ท่านเป็ นพนักงานใหม่ที่ทางานอยู่ในองค์กร Thai Children’s Trust ที่ประเทศอังกฤษ ที่ช่วยเหลือศูนย์ของ
เรามาตลอด
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ ว เด็กๆได้ ออกเดินทางเพื่อไปพัทยา เนื่องจากมีคณ
ุ Enzo เลี ้ยง
พิซซ่าอิตาเลี่ยนแท้ ที่ร้านพิซซ่าที่พทั ยาข้ างชาดหาย ขณะที่เด็กรอพี่ๆปรุ งพิซซ่าอยู่ เด็กๆก็ได้ สนุกสนานกับ
การเล่นน ้าทะเลและก่อกองทราย หลังจากนันไม่
้ นานเด็กๆก็เอร็ ดอร่ อยกับอาหารมากมายในวันนี ้ ซึง่ ก่อน
กลับเด็กๆของเราได้ ร้องเพลงเพื่อขอบคุณคุณเอ็นโซ่สาหรับอาหาร

On the 5th of December was the birthday of the Thai King who died in October of 2016.
The center organized ceremony of mourning the king and there were many activities that day.
They also carried out useful activities included gathering rubbish and cutting the grass at the
base of the wall outside the center, which they all enjoyed.
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นวันพ่อแห่งชาติแต่คณ
ุ พ่อซึง่ เป็ นพระมหากษัตริ ย์ของคนไทยทัง้
ประเทศได้ สวรรคตลงตังแต่
้ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ จดั พิธี
ถวายอาลัยให้ แก่ในหลวงเนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมมากมาย
ในงาน และเด็กๆได้ บาเพ็ญประโยชน์โดยการทาความสะอาด เก็บขยะ ถางหญ้ าบริ เวณใกล้ เคียง และรอบ
ๆ ศูนย์ฯ ซึง่ จากการจัดกิจกรรมนี ้เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ศนู ย์ได้ จดั ขึ ้น

On the 10th of December the staffs of The Siam Cement Group to visited and
volunteered to clear the rubbish from outside the front of our center. They also provided lunch
for all members of our center. Our children enjoyed doing this fun activity with them and played
the hand bells to thank them for their visit.
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนักงานบริ ษัท SCG มาทากิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาดบริ เวณ
บ้ านเด็ก โดยการกวาดใบไม้ เก็บขยะ ถอนหญ้ า ร่ วมกับเด็ก ๆ และเลี ้ยงอาหารกลางวัน เด็กๆสนุกสนาน
กับการทากิจกรรมกับพี่ๆ สุดท้ ายเด็กๆได้ ทาการร้ องเพลง และการแสดง Hand bell เพื่อเป็ นการขอบคุณพี่
ที่มาจัดกิจกรรมดีๆสร้ างรอยยิ ้มให้ กบั เด็กๆ

On the 11th of December our children were very glad to buy useful items with the
support from two kind groups: The Jesters Care for Kids and Canadian Jackalope Golf Club.
We would like to give our sincere thanks for your kindness. More details here: http://www.hivaids-kids.org/event/JJ-BIGC-2016.html

After the children finished the shopping in Big C Center, they went to Suanson Resort to
have dinner, invited by the owner of the hotel. Thank you very much for your kindness.
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆดีใจมากที่ได้ ไปซื ้อของที่บิ๊กซี โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม
Jesters Care for Kids และ กลุ่ม Canadian Jackalope เด็กๆได้ เลือกซื ้อของที่เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง
ทางศูนย์ต้องขอขอบคุณในความใจดดีของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
หลังจากนันได้
้ เดินทางต่อไปที่สวนสนรี สอร์ ท เด็กๆได้ รับประทานอาหารอย่างเอร็ ดอร่ อย พร้ อมทัง้
สนุกสนานกับการเล่นน ้าที่สระของรีสอร์ ท โดยสนับสนุนจากคุณกุ้ง สุนิรัตน์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของ ต้ องขอขอบคุณ
ในความใจดีของคุณกุ้งเป็ นอย่างสูง

On the 12th of December the staff of the Thai MMA Company came to organize activity
and make suggestions for our children about their occupation in the future. The trainers asked
the children to choose a job that they might like, afterwards they shared their opinions about
these jobs. This was all in an atmosphere of fun with songs and organized fun activities for our
children. This activity was very good for our children in order that they begin to think of there
future. Thank you for your good suggestion for our children
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางบริ ษัท TMMA ได้ มาทากิจกรรมแนะแนวอาชีพในอนาคตให้ กบั
เด็ก ๆ โดยให้ เด็ก ๆ แต่ละคนคิดว่าในอนาคตต้ องการที่จะประกอบอาชีพอะไร จากนัน้ ก็ให้ เด็ก ๆ เลือก
อาชี พ และออกมาน าเสนออาชี พ ที่ ต นเองอยากท าในอนาคตเป็ นรายบุค คล ระหว่ า งการท ากิ จ กรรม
บรรยากาศเต็มไปด้ วยความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ จากการร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้สามารถบอกได้ เลย
ว่าเด็กแต่ละคนได้ วางแผนชีวิตของตนเองไว้ อย่างไร ต้ องขอขอบคุณพี่ๆที่มาให้ คาแนะนาดีๆสาหรับเด็กๆ
ของเรา

On the 17th of December At 4 pm, there was a group from Seventeen magazine and
Women Health magazine who came to give New Year presents for children at The Camillian
Social Center Rayong. Thank you all for your kindness.
Our center organized a party to thank all the benefactors who have supported us and
helped with many activities of center. There were many performances from our children
beginning with a nativity play and many dancing shows on stage during the evening. The
children very much enjoyed the fun and the food. That day, this was all in an atmosphere of fun.
Thank you for your kindness. You can see more details here: http://www.hiv-aidskids.org/event/xmas2016.html

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 4 โมงเย็น กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจากนิตยสาร Seventeen และ
Women Health ได้ มามอบของขวัญวันปี ใหม่ ให้ กับเด็กกาพร้ าที่ได้ รับผลกระทบจากเอชไอวี /เอดส์
ขอขอบพระคุณทุกท่านนี ้
ตอนเย็นทางศูนย์ได้ มีการจัดงานขอบคุณผู้ใหญ่ ใจดีที่ช่วยเหลือศูนย์ ของเรามาโดยตลอด โดย
ภายในงานได้ มีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ เช่น การแสดงละครการประสูติของพระเยซูของเด็กทุกคน
การเต้ นประกอบเพลงปิ กกะจู เด็กๆและผู้ใหญ่ ขณะชมการแสดงก็ได้ รับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่ อย
บรรยากาศภายในงานเป็ นไปอย่างรื่ นเริ ง สนุกสนาน เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขเป็ นอย่าง ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่มาร่วมงานในครัง้

On the 188th of December member of Friend for Friend and Sky Music came to organize
retro dancing (it’s local Thai traditional Dancing) and they brought with them many foods for all
members of our center. Our children had great fun with the dancing and very much enjoyed the
food and many presents from them. The atmosphere for that day was very warm and great fun.
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางกลุม่ แม่บ้าน สานักท้ อน ได้ จดั กิจกรรมราวงย้ อนยุคให้ กบั เด็ก ๆ ได้ มีส่วน
ร่ วม รวมถึงมีการเลี ้ยงอาหารกลางวัน การแจกของรางวัล การบริ จาคของให้ ศนู ย์ เด็ก ๆ ทุกคนล้ วนแต่มี
ความสุข สนุกสนาน ทังร้้ อง ทังเต้
้ น เอร็ดอร่อยกับอาหาร และดีใจมากที่ได้ รับของขวัญมากมายบรรยากาศ
ภายในงานเป็ นบรรยากาศที่อบอุน่ และสนุกสนานมากๆ

On the 22nd of December a group of kind people came to give gifts for children. Thank
you all for your kindness.
In the evening, the Boardwalk restaurant invited our children for a Christmas party and
our children very much enjoyed the delicious food. The children played music with hand bell to
thank them for their kindness
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ มีผ้ ใู หญ่ใจดีจากสวนสนบีช รี สอร์ ท นาของขวัญ ขนม และของ
เล่นมามอบให้ กบั เด็กๆ ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ช่วงเย็น เด็กๆ ได้ รับเชิญไปงานคริ สต์มาสปาร์ ตี ้ ที่ร้านบอร์ ดวอล์ค หาดพลา อ.บ้ านฉาง โดย
ภายในงานมีอาหารเย็นแสนอร่อย และมีการแสดง Hand Bell เพลง Silent Night และ Jingle Bells เป็ น
การขอบคุณ ขอขอบพระคุณ คุณดวงใจ และคุณแกรนท์ และผู้ใหญ่ใจดีทกุ ๆ ท่านเป็ นอย่างสูง

On the 25th of December after lunch it was time to visit the Camel Pub in BangChang for
the annual Christmas party, the children as always very much enjoyed the party and the gifts
presented by Terry’s crew from the Camel and Garden International School presented by the
VFW (veterans of Foreign Wars). More details here: http://www.hiv-aidskids.org/event/camelpubxmas2016.html

Later that evening our center organized a Christmas party for members of our center. It
began with holy mass in the chapel with Bishop Silvio Siriphong Jarassri who heads the Diocese
of Chanthaburi. After our children finished mass, they performed a nativity play and enjoyed
having many foods together. We used this opportunity to organize the birthday for six children
who were all born this month. Finally, our children were very happy to receive their Christmas
gifts. That day, many groups of kind people brought many foods for all the members of our
center. We would like to give our sincere thank you for your kindness.
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางเสร็ จเรี ยบร้ อย ก็ถึงเวลาที่
เด็กจะไปร่ วมงานที่ร้านคาเมล พลับ บ้ านฉาง ซึ่งได้ จดั งานฉลองวันคริ สต์มาสให้ กบั เด็กเป็ นประจาทุกปี
เด็กของเราสนุกสนานกับกิจกรรมในงานและได้ รับของขวัญมากมายในงานอีกด้ วย ซึง่ งานนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้
ถ้ าขาดความใจดีจากผู้สนับสนุน คือ คุณเทียร์ รี่เจ้ าของร้ านคาเมล พลับ และ โรงเรี ยนนานาชาติการ์ เด้ น
ช่วงเย็นศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ จดั งานวันคริ สต์มาสให้ กบั สมาชิกศูนย์ เด็กๆ
เริ่ มต้ นด้ วยการทามิสซาพระคริ สต์สมภพ โดยประธานในพิธีคือ พระสังฆราชซิลวีโอ จรัสศรี ประมุขสังฆ
มณฑลจันทบุรี หลังจากนันเด็
้ กๆได้ ร่วมกันแสดงละครการประสูติของพระเยซูและรับปะทานอาหารร่ วมกัน
แล้ วได้ ใช้ โอกาสนี ้ฉลองงานวันเกิดให้ กบั เด็กที่เกิดในเดือนนี ้อีกด้ วย สุดท้ ายเด็กๆดีใจมากที่ได้ รับของขวัญ
เนื่ อ งในวัน คริ ส ต์ ม าสในวัน นี ม้ ีผ้ ูใหญ่ ใ จดี ห ลายกลุ่ม น าอาหารมาให้ ส มาชิ ก ศูน ย์ ไ ด้ รั บ ประทาน ต้ อ ง
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มาเลีย้ งอาหารเย็นในวันดังกล่าวเป็ นอย่างสูง และหวังว่าจะได้ รับ
ความช่วยเหลือในโอกาสต่อๆ ไป

On Dec, 28th Mr. Ben Chalatit who is a famous actor in Thailand and his friends came to
visit our children. They did many fun activities with our children and sponsored dinner for all the
members of Camillian Social Center Rayong. Our children very much enjoyed the activities with
Mr. Ben and we hope he will come to visit our center another time
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คุณเบน ชลาธิศ นักร้ อง ศิลปิ นที่มีชื่อเสียงได้ มาเยี่ยมเด็กๆ และได้
ร่วมทากิจกรรม ร้ อง เล่น เต้ น รา กับเด็กๆของเรา พร้ อมทัง้ ยังได้ สนับสนุนอาหารเย็น เด็กๆของเราสนุกกับ
การทากิจกรรมกับคุณ เบน ชลาธิศ เป็ นอย่างมาก เราต้ องขอขอบคุณที่มาเยี่ยมและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคุณ
เบนจะมาเยี่ยมเราในโอกาสต่อไป

.
On the 31st of December our center organized a New Year party for the children. There
were many types of barbecue and other foods and they waited up to count the New Year in
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์ได้ จดั ฉลองปี ใหม่ให้ กบั เด็กๆ ซึ่งมีอาหารปิ ง้ ย่าง และ
อาหารอื่นๆอีกมากมาย เด็กเอร็ดอร่อยกับอาหาร และเด็กได้ ร่วมกันนับถอยหลังสาหรับพุทธศักราชใหม่ อีก
ด้ วย
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