
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
July 2018 

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 2018. Our children had many 
useful activities to do this month they also practiced new life skill’s that they never undertaken before. We 
keep our children to a schedule which enables them to do well at school and be good at their duties. 
Although they are busy with their work from school and their routine duties they are good at welcoming 
visitors and they enjoyed doing fun activities with many different groups of kind people. We are very 
delight to receive all your kindness and would like to give our sincere thanks for all your help. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆของเรามีกิจกรรมท ามากมายตลอดทั้งเดือนและไดเ้รียนรู้ทกัษะ
ใหม่ๆในการด าเนินชีวิตท่ีไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อนอย่างสม ่าเสมอ ทางศูนยเ์ราไดช่้วยจดัตารางให้กบัเด็กๆ
และเด็กสามารถรับผิดชอบไดดี้ในเร่ืองการเรียนและหน้าท่ีประจ าของตนเอง แมว้่าบางคร้ังเด็กจะยุ่งเร่ือง
การเรียนและหน้าท่ีของตนเองบา้งแต่เด็กๆก็ตอ้นรับและสนุกสนานในการร่วมท ากิจกรรมผูใ้หญ่หลายๆ
กลุ่มท่ีมาเยีย่มไดเ้ป็นอยา่งดี ทางเรารู้สึกปลาบปล้ืมในความใจดีของผูใ้หญ่ใจดีทุกๆท่านและขอขอบคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งสูง 
 
 



On the 6th of July, our children here would like to give their sincere thanks to Mr. Peter Brancher 
and his Thai wife for visiting and helping us with useful items and a donation. Thank you for all your 
kindness. 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เด็กๆของเราท่ีศูนยต์อ้งขอขอบคุณท่ีคุณปีเตอร์และภรรยาคนไทยไดม้า
เยี่ยมและน าส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์มามอบให้กับเด็กๆพร้อมทั้ งบริจาคเงินให้กับทางศูนย์อีกด้วย 
ขอขอบคุณในความใจดีของท่านเป็นอยา่งสูง 

     
 

 
On Saturday the 7th of July, our teenagers had a good activity that we call "Big Cleaning Day" 

they helped to clean their rooms, all the equipment in the kitchen and cleared the rubbish from around 
their center. Our young ladies showed their skills at cooking in the Thai Traditional Sweet for after dinner 
which they all enjoyed later in the day. 

วนัเสาร์ท่ีผา่นมาในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เด็กเยาวชนบา้นอินดิเพนเดนท ์ไดมี้กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ท าหรือเรียกว่า การท าความสะอาดบา้นของเรา โดยน้องๆได้ช่วยกนัท าความสะอาดห้องนอน 
อุปกรณ์ในหอ้งครัวพร้อมทั้งเก็บท าความสะอาดรอบๆบา้นเยาวชน นอกเหนือจากนั้นนอ้งเยาวชนผูห้ญิงได้
ท าขนมไทยและร่วมรับประทานกนัอยา่งเอร็ดอร่อย  

         



         
 

 
On the 8th of July, we organized a birthday party for Oo and wished her success and a happy life.

วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บา้นเยาวชนไดจ้ดังานวนัเกิดใหก้บันอ้งออ้และเราขอใหน้อ้งมีความสุข และ
ประสบความส าเร็จในชีวติ 
 

      
 

 
On the 12th of July, Khun Kom invited our teenagers to his fruit farm in a different province. Our 

teenagers spent the day harvesting the fruit which they take home with them. Great thanks to him for his 
support for many years. 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ลุงคมไดเ้ชิญให้เด็กๆบา้นเยาวชนของเราไปท่ีสวนผลไมเ้พื่อเก็บ
ผลไมต่้างๆ นอ้งช่วยกนัเก็บอยา่งขยนัขนัแข็ง ทางศูนยต์อ้งขอขอบคุณลุงคมท่ีสนบัสนุนเด็กๆท่ีศูนยม์าโดย
ตลอด 



          
 

 
On the 13th of July, the children’s home organized a birthday party for Kwan, she is now 7 years 

old. All of us here wish her to be happy and in good health. 
วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัน้องขวญัซ่ึงในปีน้ีน้องขวญัก็มีอายุ

ครบ 7 ปี  สมาชิกศูนยข์องเราขอใหน้อ้งมีความสุขและมีสุขภาพแขง็แรง 
 

         
 

 
On the 14th of July, our children made a herb drink that they can sell to visitors, it also provides 

practice at working which is a good activity for them. The money that they collect will be used towards 
their school equipment and this day they had a treat from in the form of a visit to the cinema.  

วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เด็กๆท่ีบา้นเด็กไดท้  าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อขายให้กบัแขกท่ีมาเยี่ยม
ศูนยข์องเราซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กไดฝึ้กการท างาน ซ่ึงเงินท่ีไดเ้ด็กๆไดน้ าไปใช้เพื่อค่าอุปกรณ์การเรียน
และในวนัน้ีเด็กของเราก็ไดแ้บ่งเงินจากการขายน ้าสมุนไพรไปท ากิจกรรมผอ่นคลายคือการดูหนงัท่ีโรงหนงั
ใกลบ้า้น 



     
 

      
 

 

On the 15th of July, Mr. Stijn Ingelaere Wieers and his wife “Sofie” who come from Belgium and 
where volunteers at the center 13 years ago. Father Giovanni married them at the Center and they brought 
with them their two children. Our children here enjoyed doing fun activities with them. In the afternoon, 
our children went with them to the Navy Beach in Sattahip and they enjoyed swimming and played many 
games together. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/STAN&SOPHIE-2018.html 

วนันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คุณสตินและภรรยาคือคุณโซเฟียชาวเบลเยี่ยมซ่ึงเคยมาเป็น
อาสาสมคัรท่ีศูนยข์องเราเม่ือ 13 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงบาทหลวงโจวานน่ีไดจ้ดังานแต่งใหก้บัเขาทั้งสองท่ีโบสถ์ท่ีศูนย์
และในวนัน้ีเขาไดพ้าลูกทั้งสองคนมาท่ีศุนยด์ว้ย เด็กๆของเราสนุกสนานในการท ากิจกรรมกบัเขามาก และ
ในช่วงบ่ายเด็กๆของเราไดไ้ปเท่ียวท่ีชายหาดท่ีอยูใ่นเขตทหารเรือในอ าเภอสัตหีบ วนันั้นเด็กๆสนุกสนาน
ในการวา่ยน ้าและเล่นเกมส์ต่างๆดว้ยกนั 

         

http://www.hiv-aids-kids.org/event/STAN&SOPHIE-2018.html


 

    
 

 
On the 18th of July, our teenagers at Independent's Home were very happy to receive a donation of 

new mattresses from kind people who give us useful items. We have used the old ones for many years and 
now it is time to replace them with new ones. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 น้องเยาวชนท่ีบ้านอินด้ีดีใจมากท่ีได้รับฟูกนอนใหม่จากการ
สนบัสนุนของผูใ้หญ่ ซ่ึงเราไดใ้ชฟู้กนอนอนัเก่ามาเป็นเวลาหลายปีและถึงเวลาท่ีเราตอ้งเปล่ียนฟูกนอนอนั
ใหม่แลว้ เราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของผูใ้หญ่ทุกท่าน 
 

      
 

            
 

 



On the 22nd of July, Teachers and Students from Holy Cross School in England visited our 
children here, they organized many fun activities. This is another school who help our center through the 
Thai Children’s Trust which they now call Safe Child Thailand. All the children here enjoyed playing 
many games, drawing and dancing with them in the new pagoda. Thank you for your visit and helping us. 
That Evening, all the teenagers celebrated a birthday party for May 2 and wish her lots of happiness. 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คุณครูและนกัเรียนท่ีโรงเรียน Holy Cross School จากประเทศองักฤษ
ได้มาเยี่ยมและจดักิจกรรมสนุกสนานให้กบัเด็กๆของเรา ซ่ึงโรงเรียนน้ีเป็นอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีช่วยเหลือ
สนบัสนุนศูนยข์องเราผา่นมทางองคก์ร Thai Children’s trust แต่ตอนน้ีเปล่ียนช่ือเป็น Safe Child Thailand. 
เด็กๆสนุกสนานในการเล่นเกมส์ต่างๆเช่น วาดรูป และเตน้กบัพี่ๆท่ีศาลากลางน้ี  ทางเราตอ้งขอขอบคุณท่ี
พี่ๆมาเยีย่มและช่วยเหลือศูนยเ์รามาโดยตลอด และในวนัน้ีช่วงเยน็เด็กโตท่ีบา้นเยาวชนไดร่้วมฉลองงานวนั
เกิดใหก้บันอ้งเมย ์ขอใหน้อ้งเมยมี์ความสุขมากๆ 

          
 

     
 

      
 



On the 25th of July, after her graduation from University Nung started working in our Financial 
Resources and Store Department at the CSC Rayong. After a staff meeting, all the members of the center 
participated in celebrating her birthday party. We used this opportunity to organize her birthday party 
although she was born on the 1st of July; she is now 25 years old.  

วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลงัจากท่ีนอ้งหน่ึงเรียนจบในระดบัปริญญาตรีนอ้งก็ไดม้าเร่ิมท างาน
ท่ีศูนยใ์นแผนกทรัพยากรการเงินและสโตร์ และในวนัน้ีหลงัจากท่ีเสร็จส้ินการประชุมประจ าเดือนของ
พนกังานท่ีศูนย ์เราใชโ้อกาสน้ีในการเฉลิมฉลองวนัเกิดให้กบัน้องหน่ึง ในอายุครบ 25 ปี แมว้า่วนัเกิดนอ้ง
จะผา่นมาในวนัท่ี 1 สิงหาคมท่ีผา่นมา   

      
Every Friday evening, our children take an extra English class with Mr. Mike who is an English 

teacher at the international school. Our children enjoyed studying this language and it is a useful skill for 
our children’s work in the future. We would like to give our sincere thanks for his kindness. 

ทุกๆวนัศุกร์ช่วงเย็น เด็กๆของเราไดเ้รียนเสริมภาษาองักฤษกบัคุณ Mike ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนท่ี
โรงเรียนนานาชาติ เด็กๆมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาองักฤษกับอาจารย์ไมค์ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีจะน าไปใชใ้นการท างานเพื่อความส าเร็จของเด็กๆในอนาคต ทางศูนยต์อ้งขอขอบคุณอาจารย์
ไมคเ์ป็นอยา่งสูงในความใจดีของท่าน 
 

    
 



After they returned from school they help to sweep up around the center as part of their routine. 

We want to make our home clean to welcoming all our visitors. We have many trees from which the 

leaves fall constantly; the trees provide much needed shade that is needed through the hot weather that is 

most of the year here in Thailand. After they finished their duties they go and take a shower, after which it 

is time for homework before the evening meal. The last duty of the day is to help to clean their tables after 

they have finished their meal. All good practice for life. 

หลงัจากท่ีเด็กๆกลบัจากโรงเรียนเด็กๆก็ช่วยกนักวาดบา้นซ่ึงเป็นหนา้ท่ีประจ าวนัของเด็กๆ ซ่ึงศูนย์

เรามีตน้ไมม้ากซ่ึงท าให้ใบไมแ้ห้งล่วงหล่นลงพื้นมาก แต่ท าให้อากาศท่ีศูนยเ์ยน็สบายแมว้่าประเทศไทย

ส่วนใหญ่อากาศจะร้อนตลอดทั้งปี ซ่ึงเด็กๆของเราตอ้งการให้บา้นเราสะอาดเพื่อตอ้นรับแขกทุกๆท่านท่ีมา

เยี่ยม หลงัจากท่ีเด็กเสร็จส้ินหน้าท่ีของตนเองเด็กก็ไปอาบน ้ าและมาท าการบา้นทบทวนหนังสือ สุดทา้ย

เด็กๆไปรับประทานอาหารร่วมกนัท่ีโรงอาหารและเช็ดโต๊ะทานขา้วหลงัจากเสร็จส้ินในการรับประทาน

อาหาร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกพฒันาชีวติใหก้บัเด็กๆของเรา 

            
 

        
 



At the weekend our teenagers from Independent's Home were so happy to help the HIV patients 
at the PCU (Palliative Care Unit) this is all part of life lessons and will be valuable to them in years to 
come.   

ในช่วงวนัหยุดประจ าสัปดาห์ นอ้งๆบา้นเยาวชนของเรามีความสุขมากท่ีไดช่้วยดูแลผูป่้วยท่ีพีซียท่ีู
ศูนยด์ว้ย ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ท่ีดีและมีคุณค่าส าหรับนอ้งๆทุกคน 

               

       
 

                     

 

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