Newsletter from the Garden of Eden
August 2013.
Dear friends and supporters,
!
Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for August
2013. This month had a special day for National Mother’s Day. Our kids are good children
and well behaved. Our kids liked to do many nice activities with many different groups of kind
people all month.
สวัสดีคะ คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบานสวนเอเดน
ประจำเดือน สิงหาคม 2556 เดือนนี้มีกิจกรรมวันพิเศษคือวันแมของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเด็กๆก็เปนเด็กดี
เพื่อเปนของขวัญใหกับแมของเรา และตลอดทั้งเดือนเด็กๆก็ไดทำกิจกรรมสนุกสนานกับผูใหญใจดีและไดรับ
สิ่งของที่เปนประโยชนสำหรับในการใชชีวิตประจำวันมากมายจากความใจดีจากทุกทาน เราไปดูกันวาเด็กของเรา
ไดทำกิจกรรมอะไรกันบาง
On the 3rd of August, our kids at the Garden of Eden came to do many activities at The
Camillian Social Center Rayong and attended the celebration of the birthday for Ms. Noon or
Nat-Anong Wongkamchan. Thanks a lot to Ms.Noon for many snacks, consumer goods and
money to support children’s activities.
Then our kids attended lunch with the support of Ms. Parisa Kanokwatcharachote and
her family on the occasion of her birthday. We would like to give her back our sincere thanks
for her kindness.
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 เด็กๆบานสวนเอเดนมาทำกิจกรรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง และไดรวมอวยพรวันคลายวันเกิดใหคุณนุน นาฎอนงค วงศคำจันทร และคุณบาส ที่ไดนำขนมมามอบให
กับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราตองขอขอบคุณอยางมากที่นำขนมสิ่งของอุปโภคบริโภคมาอีกมากมายพรอมทั้งเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯของเรา พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกๆทานคะ
ชวงเที่ยงเด็กๆจากบานสวนเอเดนไดรวมรับประทานทานอาหารกลางวันที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยองเนื่องในวันเกิด คุณปริษา กนกวัชรโชติ และครอบครัว พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกๆทานคะ

On the 4th of August, our kids came to have the special lunch with the support from
Ms. Namphung and her family. We would like to give them our sincere thanks for their
kindness. In the afternoon, our kids enjoyed doing all fun activities with a group of students
from Watpapradoo School, Rayong. Thanks a lot for making us smile.
วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เด็กๆจากสวนบานเอเดนไดมารวมรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย
คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร ระยอง เนื่องดวย คุณมยุรี คงศิริ หรือคุณน้ำผึ้ง และครอบครัว ไดนำอาหารกลาง
วันมาเลี้ยง โดยมี ขาวผัด, ไสกรอก ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทาน และขอพระเปนเจาตอบแทนทานและชวง
บายเด็กๆไดรวมทำกิจกรรมสนุกๆกับกลุมนักเรียน โรงเรียนวัดปาประดู พรอมดวยอาจารยและคณะผูปกครอง
ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกทานที่มาสรางรอยยิ้มใหกับเด็กของเรา

On the 9th of August, our kids came to do activities at the center. In the evening our
kids welcomed the staffs of the Product Development Department of Ford Motor Company
(Thailand) Limited, they donated money and consumer goods for our center. We would like to
give them back our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เด็กๆบานสวนอเดนมาทำกิจกรรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
และตอนเย็นไดรวมตอนรับคณะเจาหนาที่จากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย)
จำกัด ที่ไดเดินทางมาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนดานการศึกษาสำหรับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

On the 12th of August, our kids came to participate in The National Mother’s Day
activity at The Camillian Social Center Rayong. There were many activities on the day and
some of the kids at the Garden of Eden got awards for drawing and writing of The Mother’s
day composition.
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เด็กๆบานสวนเอเดนมารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติที่ศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง ในงานนี้เด็กๆบางคนจากบานสวนเอเดนก็รับรางวัลในการประกวดวาดรูปในวันแมและ
เรียงความเรื่องแมอีกดวย

On the 25th of August, in the afternoon our kids came to do activities at the center with
a group of students from Ratchanakarin Rajabhat University who also gave consumer goods
for us. We would like to give them back our sincere thanks for them kindness.
วันที่ 25 สิงหาคม 2556 ตอนบายเด็กๆจากบานสวนเอเดนไดมารวมกิจกรรมกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ที่ไดมาจัดกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง พรอมกันนี้ไดบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคดวย พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของทุกทานคะ

On the 31st of August, our kids came to do activities at the center with a group of
student from Rayongwittayakhom school and they also offered noodle for our lunch. We
would like to say thanks a lot to them from the bottom of our hearts.
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เด็กๆจากบานเอเดนไดมารวมกิจกรรมกับคณะผูปกครองและนักเรียน
โรงเรียนระยองวิทยปากน้ำ ไดมาจัดกิจกรรมใหกับนองๆ และยังไดนำกวยเตี๋ยวมาเลี้ยงสมาชิกภายในศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง อีกดวย ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทาน
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