
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
February 2021 

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 February 2021. This month as always on the 14th of February it was Valentine’s Day. We 
do thank you very much for your donations and contributions to are projects this month. After the total lockdown 
of the center in January, things started to improve this month with the situation of COVID-19 in Rayong Province 
and our center reopened its gates to visitors who were prepared to wear a mask and sanitize their hands before 
they entered. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ้่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบ้านเด็กและบ้าน
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ในเดือนน้ีวนัที่14 กุมภาพนัธ์เป็นวนัวา
เลนไทน์เป็นวนัแห่งความรัก เราตอ้งขอขอบพระคุณมากส าหรับการบริจาคและการสนบัสนุนในโครงการต่างๆใน
เดือนน้ี ซ่ึงหลังจากที่ศูนย์ไม่ได้ให้แขกเข้ามาเย่ียมในเดือนมกราคม  ในเดือนน้ีสถาณการณ์โควิด19ในจังหวดั
ระยองเร่ิมดีขึ้น และศูนยข์องเราก็กลบัมาเปิดให้ผูใ้หญ่ใจดีเขา้มาเย่ียมโดยการสวมหน้ากากอนามยัและลา้งมือให้
สะอาดดว้ยเจลก่อนเขา้มาเย่ียมในศูนย ์
 
 



วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวนัแรกของการการเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ ซ่ึงโรงเรียนมีมาตราการการ
ดูแลเร่ืองดา้นสุขภาพมากมายส าหรับเด็กๆเพื่อป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด 19  

On the 1st of February, it was the first day of new semester at schools for our children here. So, it was back 
to school for our kids with many health precautions in place to protect against Covid-19. 

      
 

 

วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 หลงัอาหารเที่ยงเด็กรู้สึกสดช่ืนกบัการรับประทานไอศกรีมจากผูใ้หญ่ใจดีที่
ไดน้ ามาบริจาคในท่วมกลางอุณหภูมิอากาศที่ร้อน ตอ้งขอขอบคุณท่านผูใ้หญ่ใจดีเป็นอยา่งย่ิงที่ไดน้ าไอศกรีมมาให้
เด็กๆไดรั้บประทาน หลงัจากนั้นเด็กๆไดเ้รียนรู้และฝึกการเยบ็ปักถกัร้อย ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงและ
เด็กสามารถน าเป็นทกัษะน้ีไปใชใ้นการด าเนินชีวิตในอนาคต 

After lunch on February the 6th, our children very much enjoyed having ice-cream with support from 
kind people, during the heat of the day. We would like to give our sincere thanks for your kindness. Afterward, 
our kids learnt and practiced in sewing cloth what is good activity and they can take useful skill of this 
knowledge for their living life in the future. 

   
 

 

วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ช่วงเชา้เด็กๆสนุกสนานในการท ากิจกรรมกบันักบ าบดั เพื่อพฒันาทางดา้น
สติปัญญาและการควบคุมอารมณ์ เด็กช่ืนชอบในการท ากิจกรรมเหล่าน้ีเป็นอย่างย่ิง ช่วงเยน็เด็กผ่อนคลายโดยการ
เล่นกีฬาชนิดต่างๆที่ตนเองช่ืนชอบที่ศูนยพ์ร้อมทั้งสร้างความแข็งแรงให้กบัร่างกายตนเอง 

On the morning of the 8th of February, our kids very much enjoyed doing many activities with our 
resident therapist, these help to improve their phycology and help them control their emotions.  Our children 



enjoyed doing these activities with our therapist. That evening, our kids relaxed by playing sports in the center 
which they very much enjoy and good health. 

   
 

 

วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เด็กๆที่บา้นเด็กร่วมกนัเฉลิมฉลองงานวนัเกิดให้กบั น้องอาร์มและน้องอั้ม 
ขอให้นอ้งทั้งสองคนมีร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขในการเรียน 

On the 9th of February, our kids cerebrated the birthday of Arm and Aum. All of us here hope that they 
remain healthy and happy with their studies.  

   
 

วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เด็กๆไดช่้วยงานในฟาร์มกบัผูดู้แลชาย ซ่ึงผูดู้และของเราไดไ้ปเรียนรู้ดา้น
การเกษตรจากนกัการเกษตรระดบัประเทศ ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ดีส าหรับการออกก าลงักายพร้อมทั้งสัมผสั
กบัอากาศที่บริสุทธ์ิ 

On the 12th of February, all of our kids helped on the farm with our male caregiver who is learning from 
a famous agriculturist in Thailand. This is good exercise and fresh air for them all. 

   



 
 

วนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เด็กๆที่ศูนยแ์ละน้องๆบา้นอินดีไดไ้ปเรียนรู้กิจกรรมทกัษะการด ารงชีวิตที่
สวนเอเดน นอ้งๆทุกคนช่ืนชอบเป็นอยา่งย่ิงพร้อมทั้งสัมผสักบับรรยาศบริสุทธ์ิจากสุถานที่น้ี 
 On the 13th of February, our kids and all the teenagers went to practice life skill at the Garden of Eden. 
They liked to do all the activities together with good fresh air. 

 

 
 

 

วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวนัวาเลนไทน์ เด็กๆไดท้ ากิจกรรมมอบความรักให้กบัผูป่้วยที่ศูนย ์โดย
ผูป่้วยรู้สึกมีความสุขและช่ืนชอบกบัของขวญัที่เด็กๆไดม้อบให้ บรรยากาศในวนัน้ีเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่น 
ช่วงบ่ายเด็กๆก็ไดเ้รียนรู้และฝึกการวาดรูปในห้อง Art Music Therapy Room. 

และวนัน้ีเป็นวนัแรกที่น้องที่บา้นอินด้ีไดอ้อกไปเที่ยวนอกบา้นตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 
ซ่ึงนอ้งๆสนุกสนานกบัการเล่นน ้าและเอร็ดอร่อยกบัอาหารที่ตนเองไดเ้ตรียมไปรับประทานที่ชายทะเล 

On the 14th of February, it was Valentine’s Day. Our kids organized activity with our patients in our 
Palliative Care Unit, this is good for our kids and patent’s alike. At the event in a warm atmosphere, they gave the 



gifts to our patients. After this they took part in music therapy with our therapist in the Art Music Therapy Room 
at the center. 

For our teenager’s activity on this day, they were very happy to go to the beach. This is the first outing 
for them since the beginning of the Covid-19 pandemic. They very much enjoyed swimming with delicious food 
to follow. 

 

 

 

   
 
 

 



วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ทางผูดู้แลของเราตระหนกัถึงการกินของเด็กๆเพื่อสุขภาพของเด็กๆที่อยูใ่น
การดูแล มากไปกว่านั้นเด็กๆก็ช่ือชอบกบัการรับประทานผกัปลอดสารพิษที่ตนเองไดช่้วยกนัลงมือปลูกและเก็บ 

On the 17th of February, all of our caregivers were given instruction about healthy food for our 
children.  The children very much enjoy eating the organic foods they have helped to plant and harvest. 

   

      
 

 

วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ช่วงเชา้เด็กๆสนุกกบัการวางไมก้างเกนไวร้อบๆศูนยเ์พื่อท ากิจกรรมการเดิน
รูปในช่วงเยน็ ซ่ึงกิจกกรมน้ีเป็นหน่ึงกิจกรรมในศาสนาคริสต ์

On the morning of the 19th of February, our children enjoyed placing the cross all around the center for 
the Way of the Cross activities, in the evening. This is a part activity of catholic religion.  

      



     
 

 

วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ช่วงเช้าเด็กบางคนเรียนรู้ศิลปะบ าบดัอยา่งสนุกสนาน ซ่ึงทุกการเรียนรู้เป็น
ส่ิงที่ดีส าหรับเด็กๆของเรา และช่วงเยน็เด็กๆไดร่้วมมิสซาวนัพุธรับเถา้ที่วดันอ้ยในศูนย ์

On the 21st of February, it was Art Class for some of our kids with a therapist, all of the works in our art 
room are very good. In the evening, they participated in holy mass for Ash Wednesday in the chapel of our 
center.  

  
 

 

วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 วนัน้ีเด็กทั้งสองบา้นร่วมกนัท าอาหาร หลงัจากนั้นก็รับประทานอาหารที่
ตนเองไดท้ าร่วมกนัอยา่งเอร็ดอร่อยในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น ซ่ึงกิจกรรมน้ีเรียกว่า แฟมิลี่เดย ์

On the 27th of February, all children from both homes organized a cook in for a late supper. After they 
prepared the food together, they enjoyed the meal and family atmosphere. We call the family’s day activity. 

   



 
 

 

วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 หลงัจากที่เด็กๆทุกคนที่บา้นเด็กท าหน้าที่ตนเองที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อย 
เด็กก็ไดเ้ล่นน าที่สระว่ายน ้าในศูนย ์ซ่ึงเด็กเล่นน ้าอยา่งสดช่ืนในช่วงอากาศที่ร้อนขึ้น 
 On the 28th of February, after all the chores where complete it was swimming in the pool at the center 
during hot temperature now. They have good opportunity to cool down as the weather gets warm. 

 
 

 

ส าหรับเดือนน้ีเด็กๆที่บา้นเด็กของเราไดเ้ขียนโครงการเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในห้องนอนเด็กที่ศูนย์เพื่อขอรับ
การสนับสนุน ต้องขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านจากประเทศต่างๆที่ได้บริจาคเงินเพ่ือน ามาซ้ืออุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนส าหรับเด็กๆของเรา แต่น่าเสียดายตอนน้ีจ านวนเงินที่ไดรั้บบริจาคส าหรับโครงการน้ียงั
ขาดอีก 120,000 บาท หรือ 3,500 ยูโร ถ้าท่านใดสนใจร่วมบริจาคสมทบเข้าโครงการน้ีสามารถบริจาคที่บัญชี
ดา้นล่างน้ีไดเ้ลยครับ 

This month our center has a project for New Bedroom Furniture for our kids. We very much thank all 
who have made a donation but unfortunately, so far, we have not reached are target with approximately 120.000 
Thai Baht or 3,500 Euros short at this time. So, anybody who is interested to help in this project you can transfer 
to our center bank account, details are below. 



Bank Information: 
St. Camillus Foundation of Thailand 

Bank of Ayudhya Map-Ta-Phut Branch Rayong 
No. 229 1 29336 3 (AYUDTHBK) 

This is swift the code: (AYUDTHBK) 
Or by PayPal on this email: aidskids@hotmail.com 

If you have made a bank transfer already can you please attached the bank to an Email at this address.  
peter-1884@hotmail.com 

These people donated into our center bank’s account for New Bedroom’s Furniture. 
 

          
    Mr. Didier Moly   Dr. Patrick Colonna        Mr. Tom Mulvey      Mrs. Florence Blake     Mr. Francesco Ikuji  
Director of Les Amis/France     Mr. Alfie O' Doherty. 
 

 

Camillian Social Center Rayong 
1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
https://www.camillianrayong.org/ 
E-mail: peter-1884@hotmail.com 

mailto:peter-1884@hotmail.com

