Newsletter from The Camillian social Center Rayong
May 2015
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 May 2015.This month, our
children returned to school for the new semester, they were very happy to see their friends
again and had lots of useful activities to do together. Our center would like to say thank you to
many groups of kind people who came to visit and organize fun activities for all our children.
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เดือนนี ้เป็ นเดือนเปิ ดเทอมภาคเรี ยนใหม่ของเด็กๆของเรา เด็กดีใจที่
ได้ กลับไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรี ยนพร้ อมกับทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์มากมายในช่วงเปิ ดภาคเรี ยนใหม่นี ้ และ
ทางศูนย์ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่านๆที่ได้ มาเยี่ยมและมาจัดกิจกรรมสนุกสนานให้ กบั พวกเราตลอด
ทังเดื
้ อน เรามาเริ่ มกันเลยค่ะว่าตลอดหนึง่ เดือนที่ผา่ นมาเรามีเหตุการณ์อะไรที่นา่ ตื่นเต้ นอะไรบ้ าง

From the 1st -5th of May the children from 3 homes who are above ten years old, went to
a life's skill camp in Lung Khom Garden, Chanthaburi Province. There were many good
activities of life skill’s that will be very useful for them in the future. Thank you to Lung Khom who
offered the area and support for all the good activities on this our children’s holiday from school.
ตังแต่
้ วนั ที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เด็กทัง้ 3 บ้ านที่มีอายุ10 ปี ขึ ้นไปได้ ไปเข้ าค่ายฝึ กทักษะ
ชีวิตที่บ้านสวนลุงคม ในระหว่างการเข้ าค่าย เด็กๆ จะได้ ฝึกฝนทักษะหลายๆอย่างที่เป็ นประโยชน์ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์สําหรับเด็กของเราในอนาคต จึงขอขอบพระคุณลุงคมที่สนับสนุนสถานที่และคอยสนับสนุนสิ่ง
ต่างๆ มาโดยตลอด

On the 6th of May a group of student from Rayong Business Administration
Technological College supported a light meal for all the children at the center. Our older
children also attended to make sandwich with this kind group, and our small children enjoyed
drawing for a contest at the event.
Afterwards another group of student from Burapa University, Chonburi came to visit and
donated consumer goods for our center. Thank you very much for all your kindness.
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริ หารธุรกิจ ได้ มา
เลี ้ยงอาหารว่างโดยได้ ให้ เด็กๆที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ ร่วมทําแซนด์วิชกับพี่ๆ และ
เด็กเล็กๆ ยังได้ เข้ าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หลังจากนัน้ มีผ้ ใู หญ่ใจดีอีกกลุ่มหนึ่ง จากคณะ
การบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ ร่วมกันบริ จาคสิ่งของอุปโภคบริ โภคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และ
ผู้ป่วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่าน

On the 10th of May our children from our 3 sites went to Pipo Pony Club, Pattaya with
support from Mr Peter Burke who is one of our benefactors. Our children were very happy to see
lots of Ponies there and enjoyed playing with the toy machines. Thank you very much to Mr.

Peter for a nice trip. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/PETER-BURKE2015.html
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เด็กๆ ทัง้ 3 บ้ านที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง ได้ เดินทางไปเที่ยวที่ฟาร์ มม้ าแคระ ปิ โป้ โปนี ณ พัทยา โดยการสนับสนุนบัตรเข้ าชมโดย
คุณปี เตอร์ เบิร์ก เด็กๆ มีความสุขมากที่ได้ ชมม้ าแคระและสัตว์หายากต่างๆ พวกเราขอขอบพระคุณคุณปี
เตอร์ มากๆครับ/ค่ะ

On the 12th of May The Jesters Care for Kids and the Canadian Jackolope Golfing Group
invited all of our children from our 3 homes to swim at the pool of the Metro Jomtien Condotel
Hotel. Our children enjoyed swimming and liked to have many special foods from Just Burgers
Restaurant there. Thank you very much for all your kindness. See more here: http://www.hivaids-kids.org/event/jackalope-jeasters-just-berger2015.html
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เด็กๆ ทัง้ 3 บ้ านได้ รับเชิญให้ ไปว่ายนํ ้าที่เมโทร จอมเทียน คอนโด
เทล จากผู้ใหญ่ใจดีจากองค์กร เจสเตอร์ แคร์ ฟอร์ คิดส์: คุณวู้ดดี ้ ลูอิส อันเดอร์ วดู และเพื่อนๆ องค์กรแค
นาเดียน จักกาลอป โอเพ่น เด็กๆ มีความสุขมากที่ได้ ว่ายนํ ้าในสระว่ายนํ ้าใหญ่ๆ รวมทังได้
้ รับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษจากร้ านจัส เบอร์ เกอร์ ด้วย พวกเราขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของทุกท่านครับ/ค่ะ

On the 17th of May 2015 The Camillian Social Center Rayong has organized the
Eucharistic celebration on the occasion of the 20th anniversary of the founding of our center.
Bishop Silvio Siripong Charassri has presided over the Eucharistic celebration together with his
emeritus bishop Lorence Thienchai Samarnchit and our priests. After the Eucharistic
celebration, the participants have joined together for a special lunch supported by various
donors and there were various performance shows by the children from our 3 homes under the
care of The Camillian Social Center Rayong and Lorenzo House from Panasnikom Chonburi. We
would like to express our gratitude and thanks to all supporters of this feast.
วัน ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศูน ย์ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ยล เซนเตอร์ ระยอง ได้ มี พิ ธี บูช า
ขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จสู่สวรรค์ และในโอกาสครบรอบการดําเนินงานครบ 20 ปี โดยมี
พระคุณเจ้ าซี ลวี โอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็ นประธานในพิธีและหลังจากพิธี ได้ มีการแสดงจากเด็กๆ ทัง้ 3
บ้ านที่อยูใ่ นความดูแลของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองและเด็กๆจากบ้ านลอเรนโซ และยังมี
ดนตรี จากสภาเด็กและเยาวชนอีกด้ วย ขอขอบพระคุณเป็ นพิเศษสําหรับผู้สนับสนุนอาหารและเครื่ องดื่ม
ภายในวันงาน รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในด้ านอื่นๆ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
จัดงานนี ้สําเร็ จรุลว่ งไปได้ ดี และหวังว่าโอกาสหน้ าจะได้ รับความช่วยเหลือจากทุกท่านอีกครัง้

On the 18th of May, it was a first day of the new semester of the year. Our Children were
very happy to return to school, some of the children graduated from their old school and moved
to study in a higher grade at the new school, besides Cha-aem and Got started to study at the
school for the first time this semester. Our center hopes all the children will get good marks from
studying at school and that they will make good use of it in their future.
วันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นวันเปิ ดเทอมวันแรกของปี การศึกษา2558 เด็กๆศูนย์คามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ต่างมีความสุขที่ได้ กลับไปเรี ยนอีกครัง้ ได้ เจอกลุ่มเพื่อนๆ และเป็ นข่าว
ดีอย่างยิ่งที่มีน้องๆที่ได้ จบปี การศึกษา2557 และได้ ไปสอบเข้ าเรี ยนต่อที่โรงเรี ยน แห่งใหม่ นอกจากนัน้
เรายังมีเด็กที่ได้ เข้ าการศึกษาใหม่คือ น้ องชะเอม โรงเรี ยนเซนโยเซฟฯ,น้ องก๊ อต โรงเรี ยนวัดชากลูกหญ้ า
ศูน ย์ ของเราหวัง ว่าเด็กๆเหล่านี ไ้ ด้ ตักตวงความรู้ จากโรงเรี ยนและนํ าความรู้ ไปใช้ ใ นอนาคตอย่างเป็ น
ประโยชน์มากที่สดุ

On the 23rd of May all the teenagers of Independent’s Home were industriously cleaning
the area around their Independent Living center for planting many mango trees. When the trees
grow up, all the teenagers can eat the fruit and sell them in the market.
วัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 น้ องๆบ้ านอิน ดิเ พนเด้ น ท์ขยัน ขันแข็ง ในการช่วยกับปรั บปรุ ง
บริ เวณรอบๆพื น้ ที่ ในบ้ านอินดิเพนเด้ นท์เพื่อปลูกต้ นมะม่วงเพื่ อไว้ ใช้ รับประทานและนําไปขายเพื่อเพิ่ม
รายได้ อีกด้ วย

On the 31st of May after lunch, the teachers and students of Regent International School,
Pattaya have accompanied our children to Payun beach to clean rubbish of the sands. You can
see more: http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-2015.html
Before dinner, our center organized the birthday parties for 4 children who were all born
in May. We hope that they are happy and in good health. Besides, we used this opportunity to
organize a party to say good bye to Brother Suppaporn (Jojo) who came to help at the PCU a
year ago. We wish him good luck and success with his studying in India.
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 หลังอาหารกลางวันนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนานาชาติรีเจ้ นท์ พัทยา
ได้ พาเด็กๆ ไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ เป็ นการเก็บขยะตามชายหาด เพื่อปลูกฝั งให้ เด็กๆ มีจิตสาธารณะ
รู้ จักรั บ ผิ ด ชอบต่อสัง คม หลัง จากการเก็ บ ขยะเด็ก ๆ ได้ เ ล่น นํ า้ และรั บ ประทานอาหารว่ างร่ วมกัน
ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่ทําให้ เด็กๆ ได้ มีกิจกรรมดีๆ แบบนี ้ หวังว่าโอกาสหน้ าจะได้ ทํา
กิจกรรมดีๆ จากท่านอีก ขอพระเจ้ าอวยพรทุกท่าน

ก่ อ นรั บ ประทานอาหารเย็ น ศู น ย์ ไ ด้ จั ด งานฉลองวั น คล้ ายวั น เกิ ด ให้ กั บ เด็ ก ที่ เ กิ ด ในเดื อ น
พฤษภาคม ซึ่งเป็ นจํานวนเด็ก 4 คน คือน้ องบูม น้ องส้ ม น้ องกาย และน้ องมิค และยังมีโอกาสพิเศษ
สํ า หรั บมื อ้ อาหารเย็ น อี ก ด้ ว ยคื อ ได้ ถือ โอกาสได้ เ ลี ย้ งส่ง บราเดอร์ ศุภ กร ซึ่ง ได้ ทํ างานอยู่กับ เราเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี และกําลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอินเดีย ในโอกาสนี ้ก็ขอให้ บราเดอร์ ประสบแต่
ความสํ าเร็ จ และขอให้ น้องๆที่เกิดเดือนนี ้ มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง เป็ นเด็กดีของพ่อแม่และของ
สังคม
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