
Newsletter from the Garden of Eden 

April 2014 

Dear Friends and Supporters,  

Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for April 2014. 

This month, our kid went to school for checking their mark of the final test. All the kids were 

happy with their mark and next semester they hope to get the better mark than before. Besides, 

our kids welcomed many different groups of kind people and we would like to say thank you to 

them for visiting and organizing fun activities and supported us with useful items. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านสวนเอ

เดน ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ในเดือนนีเ้ดก็ๆไปฟังผลสอบท่ีโรงเรียน ซึง่เด็กๆก็พอใจกบัผลการ

เรียนของตนเองและมุง่มัน่ท่ีจะทําคะแนนให้ดีขึน้กวา่เทอมท่ีผา่นมา และตลอดทัง้เดือนเดก็ๆได้ต้อนรับ

ผู้ใหญ่ใจดีท่ีมาจดักิจกรรมท่ีต่ืนเต้นและสนกุสนานพร้อมทัง้ยงัใจดีท่ีมอบสิ่งของอปุโภคบริโภคเพ่ือเดก็ๆ

ของเราอีกด้วย เรามาดกูนัเลยวา่เด็กๆทํากิจกรรมอะไรบ้างในเดือนนี ้

 

 

On the 7th of April our kids came to have lunch at the center with the support from Khun 

Dueangjai on the occasion of her birthday. Thank you for your kindness. 

 วนัท่ี 7 เมษายน  พ.ศ. 2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกลาง

วันท่ีศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เ น่ืองจากเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณดวงใจ จึง

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 

  



On the 13th of April our kids came to attend the Holy Mass of Palm Sunday at the center 

and then we enjoyed doing all fun activities and played Thai Traditional games on Songkran 

Festival. In the evening we enjoyed having dinner and saw lots of performances on the stage. 

We were very happy to do all activities all day. More detail here http://www.hiv-aids-

kids.org/event/songkran2014.html 

วนัท่ี 13  เมษายน  พ.ศ. 2557 เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้เดินทางมาร่วมทํามิสซาเน่ืองในวัน

อาทิตย์ใบลาน  และต่อด้วยกิจกรรมงานวนัสงกรานต์ ท่ีศนูย์คามิเลียน  โซเชียล  เซนเตอร  ระยอง  ซึ่งมี

กิจกรรมมากมายท่ีเกิดขึน้  ยกตัวอย่างเช่น  การว่ิงเปรีย้ว  การกินวิบาคช่วงกลางวัน ช่วงเย็นเด็กๆ

รับประทานอาหารร่วมกนัและได้ดกูารแสดงบนเทวีอย่างสนกุสนาน เด็กๆทกุคนมีความสขุท้วมท้นมากกบั

กิจกรรมในครัง้นีค้ะ่/ครับ 
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On the 14th of April our kids came to the center and helped to clean the area when they 

played and did fun activities on Songkran’s Day, the 13th 

วนัท่ี 14 เมษายน  พ.ศ. 2557 เด็กๆเดินทางมาชว่ยกนัทําความสะอาดพืน้ท่ี ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมวนัสงกรานต์ท่ีผา่นมา

 
 

 

On the 20th of April our kids came to attend the Holy Mass of Easter in the chapel at the 

center. They attended to do this activity with their peace action. 

วนัท่ี 20  เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆจากบ้านเอเดนได้เดินทางมาร่วมมิสซาเน่ืองในวนัอาทิตย์ปัส

กา  ท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง  เดก็ทกุคนตัง้ใจทําร่วมกิจกรรมนีด้้วยพฤตกิรรมท่ีสงบ 

 



             
 

 

On the 28th of April, all the kids of the Garden of Eden came to do activities at the center. 

After lunch, we organized a birthday party for Boat who is born this month. Boat was born on the 

28th of April, he is now 7 years old. He was very happy and nice smiley when he saw his cake 

and his birthday’s gift.  We wish him to be happy and strong. 

วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เดก็ๆบ้านสวนเอเดนมาทํากิจกรรมท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซน

เตอร์ ระยองและตรงกบัวนัเกิดของน้อง กลุกฤษณ์ นุม่น่ิม หรือน้องโบ๊ตจากบ้านสวนเอเดน หลงัรับประทาน

อาหารกลางวนัเสร็จเราจงึใช้โอกาสนีจ้ดังานวนัเกิดให้กบัน้องโบ๊ตท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง น้องมีความสขุมาและขอให้น้องสขุภาพแข็งแรง 
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