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January 2020 

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 January 2020. For the beginning of the New Year 2020, everybody 
here would like to thank all the kind people who have always support the activities for our children and 
patients at our center. Our children have nothing to give in return for all your kindness but their promise to 
be good children and that they will use the opportunity that you all have given them as support for their 
own self-development. Throughout January, many different groups of kind people visited and organized 
fun activities for our children, as well as providing useful items for their daily lives. Thank you all for 
your kindness. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ส าหรับการเร่ิมตน้ปี
พุทธศกัราชใหม่ ก่อนอ่ืนเด็กๆของเราตอ้งขอขอบคุณผุใ้จดีทุกท่านท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมแก่เด็ก
และผูป่้วยท่ีศนูยข์องเรามาโดยตลอด ซ่ึงนอ้งๆของเราไม่มีส่ิงใดตอบแทนผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน นอ้งๆสัญญาว่า
จะเป็นเด็กดีและน าโอกาสท่ีทุกท่านไดส้นับสนุนมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเองต่อไป ตลอดเดือน
มกราคมน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มมาเยีย่มและจดักิจกรรมสนุกสนานใหก้บัเดก็ๆพร้อมทั้งมอบส่ิงของท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับชีวิตประจ าวนัดว้ย ขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 

 



วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 นอ้งบา้นเยาวชนอินดีช่วยกนัท าความสะอาดบา้น หลงัจากท่ีท างานงาน
เสร็จเรียบร้อย นอ้งๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารสุดพิเศษคือเสตก็โดยฝีมือของนอ้งเยาวชนท่ีก าลงัเรียนใน
หลกัสูตรการท าอาหารท่ีวิทยาลยั 

On the 2nd of January, On the 2nd of January, our teenagers helped to clean the youth center and 
the surrounding area. After they had finished work, they enjoyed having special food (steak) cooked by 
one of our teenager’s who is studying in a chef curriculum at the vocational school. 
 

           
 

                     
 

 

วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆเยาวชนร่วมเฉลิมฉลองงานวนัเกิดใหก้บันอ้งไกดแ์ละนอ้งป๊อป 
ขอใหน้อ้งสองคนมีความสุข ร่างกายแขง็แรง ประสบความส าเร็จในการเรียน 

On the 5th of January, the Independent’s Home celebrated the birthday with a party for Guy and 
Bob. We wish them both to be happy, in good health and successful with their studies. 

       
 



วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2563 วนัเดก็แห่งชาติ ของประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
ร่วมกบัทีมงานแจ่มบรรเจิด ไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็ก ใหก้บัเด็กๆ ในชุมชนเช่นเด็กท่ีอาศยัท่ีกองขยะและเด็กท่ี
ยากจนในชุมชน โดยมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เล้ียงอาหารกลางวนั และจบัรางวลัส าหรับเด็กๆ ท่ีมา
ร่วมงาน ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีน าอาหารและขนมมากมายมาแจกให้กบัเด็กๆ รวมไปถึง
สนบัสนุนของเล่นและของขวญัอีกมากมาย 

On the 11th of JanuaryOn the 11th of January, it was Nation Children’s Day. Our center combined 
with (The Bunjed MC group) organized many fun activities; we provided foods and gave many gifts to 
many poor people in the community such as children who live at the waste pile and poor children in the 
area.  We also give thanks to all the kind people who brought food and snacks to this event. 
 

                    
 

          
 

วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2563 คุณเจนจิราและเพ่ือนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารกลงาวนัให้กบัเด็กๆ และ
ผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ 

On the 12th of January, KhunJenjira and her friends provided a lunch for our children and all 
members of our center. Thank you so much for your kindness. 

          
 

 



วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆทั้งสองบา้นไดไ้ปท่ีร้านอาหารจสัเบอร์เกอร์ท่ีจอมเทียน พทัยา
เป็นประจ าทุกปีโดยการเชิญจากจสัติน แร็พซ่ึงเป็นเจา้ของร้าน น้องๆเอร็ดอร่อยกบัเบอร์เกอร์และขนม
พร้อมอาหารนานาชาติสุดพิเศษมากมาย สนุกสนานกบัการท ากิจกรรมพร้อมทั้งสนุกสนานกบัการเล่นน ้าใน
สระวา่ยน ้าท่ีนั้น เราตอ้งขอขอบคุณท่ีจดักิจกรรมท่ีสนุกสนานใหก้บัเดก็ของเราตลอดมา 

On the 18th of January, all of our children went to Just Burger Restaurant in Jhomtien invited by 
Justin Rapp the owner of restaurant again this year. Our children were very much enjoyed the delicious 
burgers and chips with many other international foods at the event and they also were very much enjoyed 
doing fun activities and swimming in the pool there. Thank you for organizing this wonderful trip for our 
children.  See more detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2020.html 
 

                     
 

          
 

 

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 หลงัอาหารเท่ียงคุณโยฮนัส์กบัคุณเกฮาร์ดไดพ้าเดก็ๆของเราไปร้านไอ
ครีมสเวนเซ่นท่ีหา้งโลตสั ระยอง เดก็ๆของเราต่ืนเตน้มากกบับรรยากาศในร้านพร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบั
ไอศกรีมจากการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีทั้งสองท่านท่ีช่วยเหลือเดก็ๆท่ีศนูยข์องเรามาตลอด15ปีท่ีผา่นมา 

After lunch of 19th of January, Mr. Yohan and Gerard took our children to Swensen in the Supper 
Center to have ice-cream. Our children were excited to see around and very much enjoyed the ice-cream. 
Thank you both for this event and supporting our center for over 15 years. 
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2020.html


                          
 

 

            วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆบา้นเด็กเร่ิมปลูกพืชผกัชุดใหม่ไวส้ าหรับรับประทานท่ีบา้นเด็ก
พร้อมทั้งจ  าหน่ายใหก้บัห้องอาหารท่ีศูนย ์ซ่ึงกิจกรรมน้ีท าให้เด็กๆของเราไดเ้รียนรู้การท างานและจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับชีวิตแก่เดก็ๆของเราในอนาคตต่อไป 

On the 24th of January, our children at the children’s home were helping to plant many types of 
vegetates for cooking and also selling vegetables at our canteen in the center.  This is good activity for our 
children learning a useful experience for their future’s lives. 

                    
 

 

วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ครอบครัวคุณวรารัตน์และเพ่ือนๆ ไดน้ า ซูชิ และน ้าแข็งไส มาเล้ียง
เป็นอาหารวา่งเน่ืองในวนัเกิดลูกสาวคุณวรารัตน์ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน 
โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 26th of January, The Wararut‘s Family and friends brought Japanese Food (Sushi) and 
Shaved Ice drinks on the occasion of Wararut’s daughter birthday for all children and patients at the 
center. Thank you for your kindness. 

          
 
 

 



วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนยไ์ดจ้ดังานใหเ้ด็กทั้งสามคนท่ีเกิดในเดือนน้ี คือ นอ้ง โอปอและ
นอ้งเจมส์ นอ้งดีใจมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และรับของขวญัท่ีตนเองช่ืนชอบ ขอใหน้อ้งทั้งสองคนมีความสุขมากๆ 

On the 30th of January, the Children’s Home organized a birthday’s party for Opor and James, 
they enjoyed blowing out the candles on their cakes and the presents that they received.  We wish they are 
Happy & Healthy. 

 

         
                                    Opor   Ice   James 
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