
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
February 2017 

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 February 2017. Being 
February and St, Valentine’s Day on the 14th, brings ones thought to matters of the Heart. For our 
children they very much love all of our very kind supporters. The younger children had a holiday 
from school but for all the older ones it was knuckle down time for the exams that are come up 
soon for the end of term and the school year. After which they will all enjoy the long summer 
holidays. This gives them a lot more time to enjoy all the fun and activities provided by our kind 
supporters. We would like to give our sincere thanks too you all for your visiting and help.  

สวสัดีค่ะ คุณผู้อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก 
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เดือนนีเ้ป็นเดือนนีแ้ห่งความรัก เด็กๆของเรารักและเคารพผู้ ใหญ่ใจดี
ทกุทา่นจากหวัใจทุกๆวนั สว่นเร่ืองการเรียนเด็กโตของเราปิดภาคเรียนแล้วแต่ส าหรับเด็กเล็กของเราเป็น
ช่วงเวลาท่ีหนกัในการทบทวนหนงัสือส าหรับการสอบปลายภาคท่ีก าลงัจะมาถึง หลงัจากการสอบเสร็จ
เด็กๆของเราจะปิดภาคเรียนยาวส าหรับปีการศกึษา ซึง่ท าให้เด็กๆของเรามีเวลาในการท ากิจกรรมมากขึน้
ร่วมกบัพี่ๆผู้ ใหญ่ใจดีท่ีมาเยี่ยม เราขอขอบคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยมและช่วยเหลือศูนย์ของเรามา
โดยตลอด 
 

 
On the 4th - 8th of February students from the Keio University in Japan came to help the 

patient in our PCU (Palliative Care Unit) during their annual holiday. Thank you for helping.  



วันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเคโอ จากประเทศญ่ีปุ่ นได้มา
ช่วยเหลอืดแูลผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นพีซียใูนช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจ าทกุปี ต้องขอขอบคณุอยา่งยิ่งที่มาช่วยเหลือ
งานศนูย์ 
 

   
 

 
After lunch on the 5th of February our children enjoyed an afternoon at the beach 

swimming and playing in the sand. This was followed by a sea food evening meal provide by 
our old friend from Bolton England Mr, Norman Vernon at the restaurant on the beach. We would 
like to give our sincere thanks for your kindness. See more details: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/norman-vernon-NB-17.html 

วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 หลงัอาหารกลางวนัเด็กๆได้ไปเท่ียวทะเลและสนุกสนานกับการเลน่
น า้และเลน่ก่อกองทราย พร้อมทัง้รับประทานอาหารทะเลมากมายท่ีร้านอาหารข้างชาดหาดในช่วงเย็นจาก
การสนับสนุนจากคุณนอร์แมนและเพื่อนๆซึ่งท่านสนบัสนุนศูนย์ของเรามาเป็นเวลาหลายปี  เด็กๆทุกคน
ต้องขอขอบคณุในความใจดีของทกุทา่นอยา่งสงู  
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On the 11th of February some of the children went to do activities in the Spiritual Contest 
Day at The Camillian Social Center Sampran, in Nakornpathom Province. Our children had great 
fun doing activities and competing in many games, they received awards at this event. 

วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เด็กๆท่ีศนูย์บางคนได้ไปร่วมงานวนันกับุญคามิลโล ซึ่งปีนีจ้ัดขึน้ท่ี
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน จังหวดันครปฐม  เด็กๆของเราได้ท ากิจกรรมต่างๆและได้
แขง่ขนัเกมส์พร้อมทัง้ได้รับรางวลัในงานนีด้้วย 
 

   
 

 
On the 12th of February our children welcomed a group of students from St. 

Joseph’s Catholic School in England who have supported us through The Thai Children’s Trust 
for many years. Our children enjoyed doing many fun activities and playing games with them. 
Thank you for visiting and helping us. 

วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์ของเราได้ต้อนรับกลุม่นกัเรียนจากโรงเรียน St. Joseph’s 
Catholic จากประเทศองักฤษ ท่ีได้ช่วยเหลือศูนย์ของเราผ่านทาง Thai Children’s Trust in England เด็ก
ท่ีศนูย์ของเราสนกุสนานในการท ากิจกรรมและเลน่เกมส์กบัพี่ๆทกุคน เราต้องขอขอบคุณพี่ๆท่ีมาเยี่ยมและ
ช่วยเหลอืศนูย์ของเรา 
 

    
 

 



On the 14th of February was St, Valentine’s Day. Our children helped to make many 
Rose’s Flowers for selling. This activity was very good for our children to learn how to work and 
raise money. 

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นวนัวาเลนไทน์ เด็กๆของเราได้ท าดอกไม้เพื่อไปจ าหน่ายหา
รายได้  ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้การท างานและมีแนวทางในหารายได้ด้วยตนเอง  
 

 
 

 
On the 18th of February it was our The Bridge of Hope Charity Dinner in the name of 

Love and share, Care for kids at The Saksaitarn Resort to raise money for our center and 
HIV/AIDS children. At the event, some of our children performed Thai Traditional Dancing.  Mr. 
Weeraphong also entertained us with a performance on his Glass Harp. He has helped us for 
many years with his unusual skill at this instrument. We would like to give our sincere thanks to 
all guests and other people who help with this event. More details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/bridgeofhopecharitydinnerCSC18-02-17.html 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จัดงานเลีย้งการกุศล 
The Bridge of Hope Love to Share, Care for Kids ครัง้ที 6 ณ ศกัด์ิสายธารรีสอร์ท จังหวดัระยอง เพื่อ
ระดมทนุช่วยเหลอืเด็กก าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ในงานเด็กๆของเราได้ขึน้โชว์ร าไทยและอาจารย์วี
ระพงษ์ได้แสดงพินแก้วซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทา่นเลน่เช่ียวชาญและทา่นมาแสดงช่วยเหลือศูนย์ของเราทุกปี  
ทางศูนย์ต้องขอขอบพระคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมท าให้งานในครัง้นีแ้ละสนับสนุนศูนย์มาโดย
ตลอด 
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After lunch on the 19th of February our center organized the birthday for Arm, Ou and 

Aum from the 3 sites under the care of The CSC Center. That day, Mr. Johan and Gerard our 
long time Dutch friends, came to celebrate the children’s birthdays. 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 หลงัรับประทานอาหารกลางวนัศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 
ระยอง ได้จดังานวนัเกิดให้เด็กๆทัง้ 3 บ้านรวมกัน มี น้อง อาร์ม น้องอู๋ และ น้องอัม้ และในวนันีคุ้ณโยฮัน
และคณุเกฮาร์ดได้มาร่วมเฉลมิฉลองอวยพรวนัเกิดให้กบัเด็กๆด้วย  
 
 

  
 



 
On the 20th of February the children prepared sweet potato’s for Thai dessert that where 

supplied by kind people. Some of the children peel them while others washed them. They were 
very delicious, and the children where proud of their skill in preparation.   

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เด็กๆของเราได้ช่วยกันเตรียมของเพื่อท าขนมจากมันเทศท่ีได้รับ
บริจาคมาจากผู้ใหญ่ใจดี เด็กบางคนช่วยกนับอกเปลอืกและคนอ่ืนล้างท าความสะอาด เด็กๆของเรากินกัน
อยา่งเอร็ดอร่อยและมีความภมิูใจในฝีมือของตนเองด้วย  
 

                 
 

 
 On the weekend our children paid a visit to our new farm site on the mountain, during 
they stay there they learned how to plant various types of vegetable.  

วนัหยดุเรียนในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ เด็กๆของเราได้ไปท่ีพืน้เกษตรบนภูเขาของศูนย์ เด็กๆของ
เราได้เรียนรู้การวิธีการท าการเกษตรและได้ฝึกการปลกูผกัหลายๆชนิดบนท่ีดินแปลงนี ้ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีดี
ส าหรับเรียนรู้แก่เด็ก 
 

   
 
 

 

 



After school each day, our children have to separate their time for their chores and 
revision of their school work before dinner. They practice cooking and learn many life skills. 
  ในแต่ละวันหลงัเลิกเรียน เด็กๆทัง้ 3 บ้านของเราแบ่งเวลาในการท าหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี และทบทวนบทเรียนของตนเองเป็นประจ ากทุกวนั  นอกเหนือจากนัน้ยงัได้ฝึกการ
ท าอาหารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิต 
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