Newsletter from The Camillian social Center Rayong
October 2016
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 October 2016. This month,
all of our children had a half term brake from school during which they have had many useful
activities. However at this time we are very much in mourning for the loss our beloved King, it is
as though we are going through a terrible dream. So we are warring black and white shirts to
show respect. Although, it is a time of mourning many groups of kind visitors have visited our
center to offer help baring many consumer goods. We would like to offer our sincere thanks for
their visit and helping us.
สวัสดีคะ่ คุณผู้อ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสาหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ ในเดือนนี เ้ ด็กๆที่อยูใ่ นความดูแลของศูนย์ ทัง้ 3 บ้ าน ได้ อยูใ่ นช่วงปิ ด
ภาคเรี ยนและทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน แต่เดือนนี ้ก็เป็ นเดือนที่ คนไทยทุกคน เสียใจเป็ นอย่างมาก
คือการสูญเสียพระมหากษัตริ ย์ ที่เป็ นที่รักและเคารพ ซึง่ แป็ นฝั นร้ าย ของพวกเรา สมากชิก ของศูนย์ และคน
ไทยพร้ อมใจกันใส่เสื ้อขาวและสีดาเพื่อไว้ อาสัยสาหรับการจากไปของพระมหากษัตริ ย์ ถึงแม้ วา่ อยูใ่ นช่วง
ไว้ อาลัยสาหรับในหลวงของเรา แต่ ผ้ ใู หญ่ใจดีหลายๆกลุม่ ก็เดินทางมาเยี่ยมเด็กๆและสนับสนุนเครื่ อง
อุปโภคบริ โภคสาหรับศูนย์อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณในความใจดีของทุกๆท่าน

On the 8th of October Ms. Pat and her family came to provide dinner for all the members of The
Camillian Social Center Rayong. This was so delicious, we all enjoyed it very much. Thank You
for your kind support and kindness.
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คุณแพท และครอบครัว ได้ มาเลี ้ยงอาหารเย็น ให้ กบั สมาชิกคามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ทุกคนเอร็ ดอร่อยกับอาหารมที่ผ้ ใู หญ่ใจดีสนับสนุนในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณทุกท่าน

On the 9th of October the center organized the birthday party’s for three children after
lunch; they are Ice, Kaew and Numwan. Mr. Norman who is one of our very old friends joined us
and bought the very nice birthday cakes for the three birthday kids. We hope they continue to
enjoy good health and are successful with their studies. At 3 pm, Pattaya Ducati and Harley
Davidson of Pattaya came to donation consumer goods for the members of The Camillian Social
Center Rayong. During their visit our children performed a few dance numbers and many of the
riders took them for a quick blast up our side street or their powerful machines. See more details
here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2016.html

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หลังอาหารกลางวันศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ จดั
งานวันคล้ ายวันเกิดประจาเดือน ตุลาคม ซึง่ มีน้องๆ เกิดในเดือนนี ้ 3 คน และคุณนอร์ แมน ชาวอังกฤษได้
สนับสนุนเค้ กให้ เด็กในครัง้ นี ้ด้ วย ขอให้ น้องๆ ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนและมีสขุ ภาพแข็งแรงตลอดไป
ช่วงบ่าย 3 โมงกลุม่ ดูคาติ และฮาร์ เล่ย์ได้ รวมกลุม่ กันมาเพื่อบริ จาคสิง่ ของอุปโภคบริ โภค เพื่อช่วยเหลือเด็ก
กาพร้ าที่ได้ รับผลกระทบจากเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ เด็กๆของเราเต้ นโชว์
เพื่อเป็ น การขอบคุณในความใจดีของพี่ๆทุกท่าน ที่ช่วยเหลือเด็กๆที่ศนู ย์ และพี่ๆยังพาน้ องๆ ซ้ อนท้ ายรถ
มอเตอร์ ไซต์ขบี่ นถนนข้ างๆศูนย์อีกด้ วย

On the 17th of October Catholic Brother (Pod) drove all of our teenagers up to the palace
in Bangkok to pay their respects to our beloved King in which the atmosphere was filled with
sadness. We hope his journey to Heaven was quick.
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บราเดอร์ พา เด็กโตเดินทางเข้ ากรุงเทพมหานครเพื่อเคารพพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มหาราชวังของท่าน ซึง่ บรรยากาศเต็มไปด้ วยความ
โศกเศร้ า ขอให้ พระมหากษัตริ ย์ซงึ่ เป็ นที่รักของคนไทยทุกคนทรงเสด็จสูส่ วรรคาลัยโดยพลัน

On the 20th to the 22nd of October Miss Kingrutai Keng-tummakit (Pop) went to university
for an entrance exam in Changrai Province in the north of Thailand before she graduates from
high school at the end of the next semester. She needs to study in this university and the first
day she was able to take her written test. The next day she was very exciting about the interview
with the admissions administrator (teacher). Now, she is waiting for her mark from this test. Just
incase of failure she is looking for other universities.
วันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 น้ องป๊ อบจากบ้ านเยาวชน อินดิ เพนเด้ นท์ ได้ เดินทางไปสอบเข้ า
เพื่อเข้ าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัย ก่อนจะ จบการศึกษาในระดับมัถธยมศึกษาตอนปลาย ในปี หน้ า น้ อง
ต้ องการที่จะเรี ยนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึง่ อยูท่ ี่จงั หวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศ ไทย วันแรก
น้ องป๊ อบสามารถผ่านการสอบข้ อเขียนซึง่ ทาให้ น้องได้ ผา่ นไปสอบต่อในวันที่สองซึง่ น้ องรู้สกึ ตื่นเต้ นมากใน
การสัมภาษณ์เพราะน้ องได้ สมั ภาษณ์กบั อาจารย์จากต่างประเทศ ตอนนี ้น้ องป๊ อบกาลังรอผมการสอบอยู่
ถ้ าสอบเข้ าไม่ได้ น้ องก็หาสอบเข้ ามหาวิทยาลัยอื่นต่อไป

From the 21st to the 24th of October the children had a skill camp in the center during
their holiday from school. They learned about the catholic region and did useful activities
together (some of which was moving sand out from fish pond). They also had the opportunity to
camp under the stars with tents on the beach with four catholic brothers. Our children had a
good experience and learned many things during this camp.
วันที่ 21-24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆของเราได้ เข้ าค่ายทักษะชีวิตในช่วงปิ ดภาคเรี ยนที่ศนู ย์คามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆได้ เรี ยนบทสอนต่างๆพร้ อมทังท
้ ากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์คือขุดทราย
ออกจากสระน ้าที่ศนู ย์ และได้ เดินทางออกทากิจกรรมข้ างนอกโดยการตังเต้
้ นท์พกั แรมที่ชายหาดพยูน โดย
มีพี่ๆบราเดอร์ พาทากิจกรรมในครัง้ นี ้ เด็กๆของเราได้ รับประสบการณ์ที่ดีพร้ อมทังได้
้ เรี ยนรู้ทกั ษะ ประโยชน์
ต่างในการเข้ าค่ายครัง้ นี ้ด้ วย

On the 27th – 30th of October all of our teenagers went to camp on the top of a mountain
in Chiang Mai Province, they saved their own money for this activity. During this camp they
meet very poor people in a poor situations and worked hard offering help where they could. The
lessons learned here will be of great help to them in future life.
วันที่ 27- 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 น้ องๆเยาวชนบ้ านอินดิ เพนเด้ นท์ ดีใจมากที่ได้ ไปเข้ าค่ายทักษะ
ชีวิตในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ที่จงั หวัดเชียงใหม่ซงึ่ อยูบ่ นดอยสูง แม้ วา่ การเดินทางจะลาบากและน้ องๆได้ สัม ผัส
กับการทางานหนักช่วยชาวบ้ าน และได้ พบเจอกับอุปสรรค ในระหว่างเข้ า ค่ายในครัง้ นี แ้ ต่น้องๆก็ไม่ยอ่ ท้ อ
ในการเข้ าค่ายครัง้ นี ้น้ องๆของเราแต่ละคนได้ เก็บเงินส่วนตัวเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายของตนเองในการเข้ าค่าย ซึง่

การเข้ าค่ายครัง้ นี ้เป็ น กิจกรรมที่ดีและเป็ นประโยชน์นี ้เป็ นอย่างมาก ที่จะช่วยให้ ในการดาเนินชีวิตของ
ตนเองในอนาคต

The Catholic Brother took some of our children to meet their extended families,
grandparents and cousins etc, in their hometowns during this holiday. To help them not to
forget, the warmth of family life, despite the fact that these distant family members are in no
position to care for our children. This activity is very good development for our children’s future
life.
ช่วงปิ ดภาคเรี ยน บราเดอร์ ที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ พาเด็กๆไปเยี่ยม
ครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่บ้านเกิดของเด็กบางละคน ทางศูนย์ของเราตระหนักถึงเรื่ องความอบอุ่นในสถาบัน
ครอบครัวของเด็กๆ แม้ วา่ ญาติจะอยูไ่ กลและไม่ได้ เลี ้ยงดูน้องมาก็ตาม ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กแต่ละคนต่อไป
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