Newsletter from The Camillian social Center Rayong
July 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 July 2017. This month there have
been many storms all over Thailand with heavy rain. In this season the weather changes from hour
to hour and often makes the children’s ill. Our children run around playing all the time and eat well
but at this time many of them are subject to colds and flu. Despite the bad weather many different
groups of kind people came to visit and do fun activities with our children making great happiness
for them. There was also work to be done studying and revising lessons. All at our center would like
to give our sincere thanks for your visit and helping our children.

สวัสดีคะ่ คุณผู้อา่ นที่คดิ ถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสาหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เดือนนี ้ที่เมืองไทยมีพายุฝนเข้ ามาทัว่ ทุกภาคของประเทศ จึงทาให้ มีฝน
ตกหนัก ในฤดูนี อ้ ากาศเปลี่ยนแปลงตลอดทังวั
้ นซึง่ มีผลทาให้ เด็กๆของเราป่ วย แต่เด็กๆก็วิ่งเล่นออกกาลัง
กายและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ ระหว่างนี ้ เด็กบางคนก็ยงั เป็ น ป่ วยและเป็ น ไช้ หวัด อยูบ่ ้ าง
ถึง แม้ วา่ อากาศจะไม่ดีแต่ผ้ ใู หญ่ใจดีหลายๆก ลุม่ ก็มาเยี่ยมและจัดกิจกรรมสนุกสนาน ซึง่ สร้ าง ความสุข
ให้ กบั เด็กๆของเรา เรื่ องการเรี ยนเด็กของเราตังใจเรี
้ ยนและทนทวนบทเรี ยนป็ นอย่างดี สุดท้ ายนี ้สมาชิกของ
สูนย์ทกุ คนต้ องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่านที่มาเยี่ยมและช่วยเหลือเด็กๆของเรามาโดยตลอด

วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เด็กๆและผู้ป่วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ เอร็ดอร่อยใน
การรับประทานพิซซ่า และไข่ม้วน จากการสนับสนุนจากคุณแชมป์ และเพื่อนๆ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ครับ/ค่ะ
On the 8th of July our kids and all the patients under our care enjoyed having pizza and other
food provided by Mr. Champ and his friends. Thank you all for your kindness.

วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท แชร์ เวิร์ล และมูลนิธิแชร์ กิงกิง ได้ มา
บริจาคสิ่งของที่จาเป็ น และทากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิ่ง

On the 9th of July there was a group of kind people from Share World Co., Ltd and The Share
Kikin foundation who came to donate consumer goods for all the members of The Camillian Social
Center Rayong. Thank you all for your kindness.

วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ทางศูนย์จดั กิจกรรมระลึกถึงวันมรณกรรมของนักบุญคามิลโล ซึง่
เป็ นนักบุญองค์อปุ ถัมภ์ของคณะคามิลเลียน สมาชิกทุกคนร่วมกันมิสซาหลังจากนันทุ
้ กท่าน ย้ ายไปร่วม
รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารพร้ อมทังสนุ
้ กสนานในการดูการแสดง จากเจ้ าหน้ าและเด็กๆ เกี่ยวกับ
เรื่ องนักบุญคามิลโล ทุกคนในงานชื่นชอบการแสดงและเอร็ดอร่อยกับอาหารมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีหลาย
กลุม่ ที่สนับสนุนในวันนี ้ และในระหว่างนี ้ได้ จดั งานฉลองวันเกิดให้ กบั เด็กที่เกิดในเดือนนี ้อีกด้ วย สุดท้ ายนี ้
สมาชิกศูนย์ทกุ คนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่าน ที่ได้ นาอาหารมาเลี ้ยงในเย็นวันนี ้
On the 14th of July, our center organized catholic activities as a memorial to St, Camillus.
They attended mass in the chapel, afterwards they moved to dining room, where some staffs and
some of the kids performed on stage about St, Camillus. Everybody at the event liked all the
performances and enjoyed having dinner with the support from many different groups of kind
people. At this time, we also celebrated the birthday for our children who were born this month.
Thank you to all the kind people who provide the food for this event.

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 คณะครูและนักเรี ยนจากโรงเรี ยน Holy Cross จากประเทศ
อังกฤษ ได้ มาเยี่ยมเด็กๆ และผู้ป่วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯเป็ นประจาทุกปี โดยทางโรงเรี ยนได้
เป็ นผู้ชว่ ยเหลือศูนย์ฯผ่านทางองค์กร Thai Children’s Trust คณะครูและนักเรี ยนเริ่มต้ นด้ วย
การร่วมมิสซาร่วมกับเด็กๆในวัดน้ อยที่ศนู ย์ หลังจากเสร็จสิ ้นมิสซา คณะครูและนักเรี ยนได้ ทากิจกกรรม
เล่นกับเด็กๆของเรา ทางศูนย์ต้องขอขอบพระคุณที่มาเยี่ยมและความช่วยเหลือของทุกท่าน
ช่วงบ่ายคุณ นอร์ แมน เวอร์ นอน จากโบตัน ชาวอังกฤษ ซึง่ เป็ นผู้มีพระคุณกับศูนย์ของเรา มาเป็ น
เวลานานได้ พาเด็กไปเที่ยวชายหาด ซึ่งเด็กๆได้ ไปเที่ยวชายหาดนี ้หลายครัง้ แล้ ว และเป็ นชายหาดที่ อยูใ่ น
ค่ายทหาร เด็กๆของเราสนุกสนานกับการเล่นน ้าและ ทรายบนชายหาด หลังจากนันเด็
้ กๆ เอร็ดอร่อยในการ

รับประทานอาหารที่ร้านอาหารบนชายหาดจากการสนันสนุนของคุณนอร์ แมน เราต้ องขอขอบคุณในความ
ใจดีของคุณนอร์ แมนมากครับ/ค่ะ
On the 16th of July teachers and students from Holy Cross School in England came to visit
the children and patients in our care at the Center, they support our center through the Thai
Children’s Trust in England. They started by attending mass with our children in the chapel. After
which they played games with our children. Our center would like to give our sincere thanks for your
visit and helping.
At 1.30 pm, on the same day Mr. Norman Vernon from Bolton in the UK who is one of our
long term benefactors took all the children at the center to the beach. We have been to this beach
many times and it is very exclusive owned by the Thai military. Our children enjoyed swimming and
playing in the sand and latter Mr, Norman provided a wonderful meal at the restaurant. Thank you
for your kindness. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB2017.html

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนแกลงวิทยสถาวร
ได้ มาทากิจกรรมสอนทาการบูรให้ กบั เด็กๆและผู้ป่วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของ ศูนย์ฯซึง่ สนุกสนานเป็ นอย่าง
มาก และกลุม่ ผู้ปกครองยังนาอาหารมาเลี ้ยงเป็ นมื ้อกลางวันอีกด้ วย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่าน
On the 22nd of July a group of kind people came to organizing activities for our children and
they taught our children how to make herb parcel as part of the fun, they also offered lunch for all
the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness.

วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ นักเรี ยนจากโรงเรี ยนนานาชาติบางกอกพัฒนาจาก
กรุงเทพมหานครได้ มาเยี่ยมเด็กๆและ ผู้ป่วยของเราพร้ อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับเด็ก อีกด้ วย ช่วง
บ่ายพี่ๆได้ จดั กิจกรรมและเกมส์สนุกสนานให้ กบั เด็กๆของเรา
On the 30th of July students from Bangkok Patana International School came to visit our
children having lunch with our kids. In the afternoon, they organized fun activities and played many
games with our children.
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