Newsletter from the Camillian Children’s Home
April 2014
Dear friends and supporters,
Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s Home for
April 2014. All the children had lots of useful activities to do for the society on their holiday from
school. Besides, we would like to say thank you to many groups of kind people who came to
organize and supported our center. We can see all exciting activities of our children all month.
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆได้ ทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์มากมายในช่วงปิ ดเทอม และต้ อง
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่านๆที่ได้ มาจัดกิจกรรมสนุกสนานให้ กบั พวกเราตลอดทังเดื
้ อน เรามาเริ่ มกันเลย
ค่ะว่าตลอดหนึง่ เดือนที่ผา่ นมาเรามีเหตุการณ์อะไรที่นา่ ตื่นเต้ นอะไรบ้ าง

On the 6th of April Khun Pattama and her family came to offer special lunch for all the
members of center on the occasion of her birthday. Thank you for her kindness and we wish her
be happy and strong.
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557 คุณปั ทมา ศรี สง่า (คุณบุ๋ม) และครอบครัว เลี ้ยงอาหารกลางวัน
เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันเกิด จึงขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของท่านในครัง้ นี ้ด้ วยค่ะ/ครับ

On the 7th of April our children were enjoyed very much many special foods for our lunch
with the support from Khun Deaugjai and her family on the occasion of Deaugjai’s birthday.
Thank you for your kindness.

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆเอร็ดอร่อยกับอาหารมากมายที่คณ
ุ ดวงใจ และครอบครัวได้
นํามาเลี ้ยงมื ้อกลางวันเนื่องในวันคล้ ายวันเกิดของคุณดวงใจ จึงขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของทุกท่านใน
ครัง้ นี ้ด้ วยค่ะ/ครับ

On the 8th of March the younger ones of center were very happy and quite exciting to
receive lots of small bicycles for children who are under six years old from kind people. Thank
you very much for your kindness.
วันที่ 8 เมษายนพ.ศ. 2557 เด็กๆของเรามีความสุขมากที่ได้ และตื่นเต้ นมากที่ได้ รับจักรยานสาม
ล้ อสําหรับเด็กเล็กที่ เริ่ มหัดขี่ จักรยานที่ มีอายุตํ่ากว่า 6 ปี จากการสนับสนุนจากคุณ ยุว มาน พรมมิจิตร์
พร้ อมครอบครัว ขอขอบคุณมากในความใจดีของทุกท่าน

On the 13th of April our children attended the Holy Mass of Palm Sunday at the center,
it’s important ceremony in Catholicism. And this day was also Songkran Day, our center
organized wonderful activities for all members of center to do together. We began by respecting
the eldest people with water after that our children had very much fun and played games
together. In the evening we had dinner and enjoyed seeing lots of performances. Besides, we
used this opportunity to organized birthday party for Chamavee or Puna who was born this
month. We wish her be happy. More detail here http://www.hiv-aidskids.org/event/songkran2014.html
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆได้ รวมมิสซาเนื่องในวันอาทิตย์ใบลาน ซึ่งวันสําคัญเกี่ยวกับ
ทางศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีความเชื่อถื อกันมายาวนานว่าพระองค์ ได้ รับการถื อสินอด
อาหารเป็ นเวลานาน 40 วัน เพื่อใช้ ไถ่โทษบาปแทนมนุษย์ ทางศูนย์จึงให้ ความสําคัญกับพิธีกรรมนี ้เป็ น
อย่างมาก และในวันนี ้ซึ่งเป็ นวันสงกรานต์ของไทยทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จึงได้
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ ้น เพื่อได้ รดนํ ้าดําหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและยังได้ จดั กิจกรรมกระชับทางไมตรี ขึ ้น
และมีกิจกรรมที่สนุกสนานและเกมส์ตา่ งให้ เด็กๆของเราได้ สนุกสนานในวันนัน้ ช่วงเย็นเราได้ จดั งานรื่ นเริ ง
เด็กทุกคนรับประทานอาหาร่วมกันและมีการแสดงต่างๆมากมาย เราได้ ใช้ โอกาสนี ้จัดงานวันเกิดให้ กบั เด็ก
ที่ศนู ย์ที่เกิดในเดือนนี ้คือ น้ องปูนา ขอให้ น้องมีความสุขมากๆนะคะ

On the 14th of April our children were very active cleaning the area at the center where
we organized Songkran’s activitys the day before.
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557 หลังจากเสร็จงานกิจกรรมวันงกรานต์ เด็กๆช่วยเก็บทําความ
สะอาดพื ้นที่ให้ เรี ยบร้ อย เด็กๆมีความกระตือรื อร้ นที่ได้ ชว่ ยงานที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

On the 17th of April in the morning, our children attended Holy Thursday Mass in the
chapel at the center. After it was finished, some of children took a special English class with a
Thai volunteer who is an English teacher at the Garden International School, Banchang. Thank
you for teaching us.
วันที่17 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซน
เตอร์ ระยอง ก็ได้ เห็นถึงความสําคัญที่สืบเนื่องมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งได้ เป็ นวันที่พระเยซูเจ้ า ได้
ล้ างเท้ าให้ กบั อัครสาวกทัง12
้ คน หลังจากมิสซาเสร็ จ ครูแบงค์ หรื อที่เด็กที่ร้ ู จกั คือ ครู ซุปเปอร์ แมน ที่
เป็ นอาสามัครมาสอนภาษาอังกฤษให้ กับเด็กของเราที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จึง
ขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของท่านในครัง้ นี ้ด้ วยค่ะ/ครับ

On the 18th of April it was Good Friday. Our children attended Holy Mass in the chapel at
the center.
วันที่18 เมษายน พ.ศ. 2557 วันศุกร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นวันที่ระลึกถึงการรับทรมานทางไม้ กางเข็น
ของพระองค์หรื อเรี ยกว่าเหตุการณ์เกิดขึ ้นกับพระเยซูเจ้ า ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
จึงได้ มีการสวดภาวนาเพื่อระลึกถึงเหตุกราณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นกับพระองค์

On the 20th of April it was Easter Day. All the teenagers attended Holy Mass in the
chapel at the center. We were very happy doing together in the Sacrament ceremony.
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557 อาทิตย์ปัสกาหรื อว่าวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็ นวันที่พระเยซูเจ้ า ได้ ถือศีล
อดเนื ้อ อดอาหาร เป็ นเวลา 40 วัน 40 คืน เพื่อเป็ นการทําบุญให้ ทานกับคนยากไร้ ซึ่งพวกราที่ศนู ย์คา
มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีความสุขมากได้ ร่วมทํามิสซาในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครัง้ ด้ วยค่ะ/
ครับ

On the 21st of April all the children and educators of our center had good training with a
nutritionist from Rayong Hospital in the topic “How to take care of their health with food”
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆและคุณครูที่ศนู ย์คามิเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ จดั
อบรมเกี่ียวกับหลักโภชนาการ กินอย่างไรให้ หนูมีสขุ ภาพที่ดีและแข็งแรงไม่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้ เจ็บ ซึ่งใน
การอบรมครัง้ นี ้จึงได้ เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลระยองมาเป็ นผู้แนะนํา

On the 22nd of April it was a World Environment Day. Our children had good activity
doing with an English teacher (Krue Bank), we participated by collecting garbage on the beach
not far from our center. We were very happy to do a good thing for the society.
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นวันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโลก จึงมี ครู แบงค์(ครู อุนตร้ าแมน)
ได้ จดั กิจกรรมให้ กบั เด็กๆ โดยการพาเด็กๆไปเก็บขยะที่หาดพลา เด็กๆมีความความสุขมากที่ได้ ทําความดี
เพื่อสังคม

On the 24th of April the center organized good activity for children who are interested in
being a hair dresser. They practiced with real situation how to cut hair and wash the hair, etc.
They received good suggestion from a lady educator at the center. We hope they will bring all
useful knowledge to help them for their future.
วันที่ 24 เมษายนพ.ศ. 2557 ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ มีแนวความคิด
ที่จะเสริมสร้ างทักษะอาชีพให้ กบั น้ องๆ ที่สนใจทางด้ านการเสริ มสวย จึงได้ จดั เตรี ยมอุปกรณ์ให้ กบั น้ องๆ
และยังมีครูเป็ นที่คอยให้ คําปรึกษาแก่เด็กๆ ซึง่ หวังว่าจะเป็ นผลดีกบั น้ องๆในอนาคต

On the 25th of April The Camillian Social Center Rayong combined the National Health
Security Office in Rayong Province to make the children healthy and strong. This takes place
every Friday, our children must have good food and correct with the nutrition. They started to
cook a vegetable salad together for taking care of their health.
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีกิจกรรมดีๆเพื่อดูแล
สุขภาพเด็กๆของเราซึ่งได้ ร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ในพื ้นที่จงั หวัดระยอง

เพื่อต้ องการให้ เด็กของเรามีสุขภาพแข็งแรง และทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ เด็กๆของเราก็จะได้ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย โดยวันนี ้เริ่ มจากสลัดผักเพื่อสุขภาพ ซึง่ มื ้อนี ้จะเป็ นฝี มือของน้ องๆหนูๆเอง

On the 29th of April Khun Siriporn and her family came to offer a dinner for all the
children at the center before Khun Siriporn came back from aboard. We hope she has good
flight back over seas and thank you for your kindness.
วันที่ 29 เมษายนพ.ศ. 2557 คุณศิริพรและครอบครัว เลีย้ งอาหารเย็น เนื่องจากคุณศิริพร จะ
เดินทางกลับต่างประเทศ ขอให้ คณ
ุ ศิริพรเดินทางกลับโดยปลอดภัยและขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีงานของ
ท่านในครัง้ นี ้ด้ วยค่ะ/ครับ
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