
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
July 2021 

Dear Friends and Supporters, 
Here we are once again with a Newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and The 

Independent Living Center (IDP) for July 2021. Our children from both homes have kept safe during this highest 
period of Covid-19 contagion in this area. They have taken part in many activities at home. They are studying 
online with the help from our staff at the center. Furthermore, they have been very happy to help the organization 
of the donation booth at the gate of the center, where kind people can drop off donation without entering. At this 
time, only staff members are allowed to enter the center because of Covid. So, ones again, we send great thanks 
to all the kind people in Thailand and from oversea for donations during these very hard times. 

 

       
 

 



วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วนัน้ีเป็นวนัเกิดของน้องแจ็คในอายุครบ 26 ปี ซ่ึงน้องมีความสุขที่ได้อยู่ที่
สวนเอเดนและสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ซ่ึงน้องไดท้ าการเกษตรและงานฝีมือเพื่อเป็นรายไดข้องตนเองในระหว่าง
ที่พกัที่ศูนย ์

On the 1st of July, it was Jack’s birthday. He is now 26 years old, and he is happy to live at our Garden of 
Eden. At the time, he plants vegetables and makes handicraft to earn a little pocket money. 

 

                                                                               
 
 
 

 

วนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เช่นเดียวกบัวนัอื่นๆ ที่เด็กๆ และวยัรุ่นของเราเรียนออนไลน์ เน่ืองจากขณะน้ี
โรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยปิดท าการ หลงัจากนั้นเด็กๆก็ท ากิจกรรมเพื่อช่วยพฒันาทกัษะของตนเอง 

On the 2nd of July, like most days our children and teenagers study online, as at this time all schools in 
Thailand are closed. After which they take part in activities to help improve their life skills. 

 

   
 

 

วนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นอ้งๆบา้นเยาวชนไดร่้วมกนัฉลองวนัเกิดให้กบันอ้งออ้ซ่ึงมีอายคุรบ 18 ปี เรา
ขอให้นอ้งมีความสุข ร่างกายแข็งแรง ประสบความส าเร็จในชีวิต 

On the 8th of July, our teenagers at The Independent Living Center celebrated the birthday of Oo. We 
wish her happiness, good health and success in her life. 

                            
 



วนัที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสควิด 19 นับวนัย่ิงระบาดเพ่ิมมาก
ขึ้น ซ่ึงนอ้งของเราดูแลตนเองเป็นอยา่งดีโดยการรับประทานวิตามินเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัร่างกายและออกก าลงั
กายดว้ย 

On the 12th of July, the news of the increased contagion of Covid in our area reached us and all of our 
children started a course of vitamin C to help their immunity level and also exercise. 

   
 

 

วนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 น้องๆบา้นเยาวชนไดท้ าการเกษตรในพ้ืนที่ที่อยูข่า้งหลงัตึก นอ้งไดส้นใจใน
การปลูกผกัชนิดต่างๆและเก็บผกัที่ปลูกมารับประทานที่บา้นพร้อมทั้งแบ่งผกัเหล่าน้ีไปท าอาหารที่ศูนยใ์หญ่ดว้ย 
ในวนัเดียวกนัที่บา้นเด็ก วนัน้ีเป็นวนัเกิดของนอ้งขวญัซ่ึงนอ้งมีความสุขมากๆกบัเคก้กอ้นโตของเธอในวนัน้ี ทุกคน
ในศูนยข์ออวยพรให้นอ้งมีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต 

On the 13th of July, for our teenagers worked in our small farm in the grounds of their home and they 
planted many different types of vegetables. At harvest these are used by them at The Independent Living Center 
and also at the child care center. After which they celebrated the birthday of Kwan, she was very happy with her 
big cake and all of our members wish her happiness, good health and success in her life. 

 
 

      
 

      
 
 

 



วนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์ของเราได้จัดวันนักบุญเปาโล เด็กๆพร้อมทั้งสมาชิกที่ศูนย์ได้ท า
กิจกรรมร่วมกนัจนถึงเวลารับประทานอาหารเยน็ ซ่ึงวนัน้ีคุณ Francesco Ikuji ผูส้นบัสนุนจากประเทศญี่ปุ่ นไดโ้อน
เงินจากประเทศญี่ปุ่ นเพื่อสนบัสนุนไอศกรีมให้กบัทุกคนในศูนย ์ เราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของท่าน 

On the 14th of July, our center celebrated the Feast of St. Camillus. Our children and all members of the 
center did activities together until it was time for dinner. Mr. Francesco Ikuji who is a supporter of ours from 
Japan transferred money offering ice-cream. All of us very much enjoyed the ice-cream, and thank you very 
much for your kindness. 

 

   
 

 

วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเวลาที่เด็กๆตอ้งจบัปลาดุกที่เลี้ยงไวใ้นสระที่สวนเกษตรตลอดระยะเวลา 
5 เดือนที่ผ่านมา วนัน้ีถึงเวลาที่ตอ้งจบัปลาขึ้นแลว้ ในการช่วยของเด็กในคร้ังน้ีจะท าให้เด็กของเรามีทกัษะชีวิตที่ดี
และลดค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารของศูนย์  เราต้องขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทั้ งในและต่างประเทศที่สนับสนุนใน
โครงการน้ี ซ่ึงส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆของเรา 

On the 18th of July, it was time for the gone fishing sign to be raised. All of our kids have been feeding 
and caring for Catfish for the past 5 months, and this day it was time for the harvest. This helps with life skills 
and the food budget for the center.  Great, thanks to many people in Thailand and oversea who supported this 
project, which is good for our children’s quality of life. 

     
 
 

 

วนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีเฉพาะสมาชิกในศูนยฯ์ ที่ร่วมท าบุญเน่ืองในโอกาสวนัอาสาฬหบูชาใน
ตอนเชา้ พระสงฆ์ไดเ้ขา้มาในศูนยจ์ากนั้นเราตรวจเช็คอุณหภิมิร่างกาย และไดเ้วน้ระยะห่างตามที่รัฐบาลไดก้ าหนด
ไว ้เรามีสติที่ดีและจิตใจสงบหลงัจากที่ไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ ซ่ึงศูนยข์องเราไดจ้ดักิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์มากมายส าหรับเด็กและผูป่้วยทุกคน และเราหวงัว่าน่ีจะเป็นส่วนหน่ึงที่ดีในการพฒันาชีวิตของพวกเขา 



ในโอกาสน้ีศูนย์ของเราได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกกักตัวที่ค่ายคนงานในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 และผูค้นในหมู่บา้นที่ประสบปัญหาในช่วงการระบาดของ COVID-19อีกดว้ย  

 ดงันั้นเราจึงขอใชโ้อกาสน้ีส่งต่อการสนับสนุนในรูปแบบเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่ไดรั้บการสนับสนุนจาก
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านไปยงัผูท้ี่ล  าบากในช่วงน้ี พวกเราทุกคนที่ศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองมีความสุขที่
ไดช่้วยเหลือคนยากล าบากในสังคมและไดเ้ห็นรอยยิม้ของพวกเขา เหมือนกบัทุกคนในศูนยท์ีไ่ดรั้บความช่วยเหลือ
จากทุกท่าน 

On the 23rd of July, only members in the center participated in earning merit on the occasion of Asanha 
Bucha Day in the morning. On this day, a group of monks entered our center and then we checked their body 
temperature and also used social distancing what the Thai Government said. Our children, staff and patents took 
part in peaceful meditation after we listened to a sermon from Buddhist priests. After which our center organized 
many useful activities for all the children and patients, and we hope that this is a good for improving their life. On 
this occasion, our center is taking part in helping employees who have been quarantined at workers camp during 
the COVID-19 pandemic and people in village who are troubled during this COVID-19 outbreak.  

 So, we would like to take this opportunity to pass on the support in the form of consumer goods 
supported by many kind people to those in need in these hard times. All of us here at Camillian Social Center 
Rayong are happy to be helping other poor people in society and see their smiles. Like, we have your help. 
 

    
 

   
 

 

วนัที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู ้ดูแลเด็กๆที่บ้านเด็กได้ดูแลเด็กเป็นอย่างดีและเราตระหนักถึงด้าน
สุขอนามยัของเด็กทุกคน พร้อมทั้งสอนให้เด็กไดเ้รียนรู้การดูแลเร่ืองอนามยัในตวัเองดว้ย 

On the 24th of July, our caregivers at our Child Care Center took part in Hygiene awareness. We are all 
aware of the health of our children in the center and have given them refresher lessons about hygiene. 



     
 

 

วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะผูบ้ริหารและซีสเตอร์โรงเรียนเซนโยเซฟระยองสนับสนุนไอศกรีม
ให้กบัสมาชิกศูนยข์องเรา ตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือศูนยข์องเราในกิจกรรมต่างๆมาตลอดระยะเวลา
หลายปี 

On the 26th of July, The Board of directors and Sisters of St. Joseph Rayong School offered ice-cream for 
all the members of our center. We would like to thank you all who have supported our center for many years in 
various activities.  

 

     
 

 

วนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เด็กๆบา้นเด็กและน้องบา้นเยาวช นมีความสุขที่ไดท้ างานในสวนของบา้น
ตวัเอง ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะช่วยพฒันาทกัษะชีวิตของเด็กๆ และในวนัน้ีนอ้งๆบา้นอินด้ีก็ไดม้ีการประชุมกบัผูดู้แลเร่ือง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างพกัในศูนย ์

On the 28th of July, all of our kids from both homes enjoyed working on their farms, this activity is good 
for improving their life skills. This day, our teenagers had a meeting about tidiness during their stay in the youth 
center.  
 

      
 



    
 

 

วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เด็กๆช่วยกนัปลูกผกัในสวนเกษตรในตอนเช้าและในช่วงบ่ายเด็กบางคนก็มี
สอบออนไลน์จากโรงเรียน ส่วนเด็กที่เหลือก็ไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอื่นๆ 

On the 29th of July, in the morning our kids helped to plant vegetables, that afternoon some of our kids 
took part in online exam’s testing from their school. All this and the rest took part in other activities. 

 

     
 

     
 

 

วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผูป่้วยที่สวนเอเดนไดท้ าการเกษตรที่หนองโคกหนองนา ซ่ึงโครงการโคก
หนองนาน้ีไดร้บการสนบัสนุนจากคุณ Kathleen Carter เราตอ้งขอขอบคุณ Safe Child Thailand ส าหรับการบริจาค
ในโครงการโคกหนองนาที่สวนเอเดนในคร้ังน้ี โดยเด็กในศูนยไ์ดใ้ชพ้ื้นที่โคกหนองนาน้ีในการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิมใน
การท าการเกษตร มากกว่านั้นเด็กและผูป่้วยสามารถใช้พ้ืนที่น้ีท ากิจกรรมอื่นๆไดด้้วย สมาชิกที่ศูนยท์ุกคนตอ้ง
ขอขอบคุณคุณ Kathleen Carter ที่ช่วยเหลือในโครงการน้ี และหวงัว่าโครงการน้ีจะส่งเสริมการพฒันาทกัษะของเด็ก
และผูป่้วยในสถานที่น้ี 

On the 30th of July, patients in the Garden of Eden who have worked in farm where the Kok Nong Na 
Model Project is taking part, with supported from Khun Kathleen Carter. Thank you for coordinating people in 
The Safe Child Thailand for making this donation. Our children have used this farm for learning about and 
practicing in basic steps of agriculture work.  Our children and patients are also able to use this farm to do many 
different activities. All of us at our center would like to give our sincere thanks to Khun Kathleen Carter for 



helping in this project, and we hope this project will promote the development of skills of children and patients 
here. 

            
 

    
 

 

วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองที่
ศูนยไ์ดพ้าผูป่้วยที่ศูนยใ์หญ่ไปจดักิจกรรมร่วมกบัผูป่้วยที่สวนเอเดนในกิจกรรมที่ช่ือว่า “กิจกรรมสร้างสุขผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวี” เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่ากิจกรรมน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในช่วยการพัฒนาให้สุขภาพของผูป่้วยกับมา
แขง็แรงดีขึ้นเร็วไว 

On the 31st of July, the staff from the Prevention Department and Palliative Care Unit took all of our 
patients in main center to do activities with patients in the Garden of Eden. This activity is named “Create 
Happiness Project For HIV/AIDS Patients”. We really hope that this activity will their recovery soon. 
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