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Dear Friends and Supporters, 

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

January 2014. It is the first month of the year 2014, our kids were very happy to do all 

fun activities with many different groups of kind people all month and thank you for 

many useful items and your kindness to help us. For studying, our kids have studied 

hard and have useful activities to do at school. We can go to see what activities we 

did all month. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านเอเดน  ประจําเดือน   มกราคม  2557  เดือนแห่งการเร่ิมต้นสิ่งดีๆให้กบัชีวิตตวัเอง เด็ก

บ้านสวนเอเดนทกุคนมีความสขุมากท่ีได้ร่วมทํากิจกรรมกบัผู้ใหญ่ใจดี และขอบคณุสําหรับการ

สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กของเราตลอดมา เด็กทุกคนของเราสนุกสนานกับความใจดีของ

ผู้ใหญ่ใจดีทกุท่าน เด็กๆของเราตัง้ใจเรียนและทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนอย่างมีความสขุ งัน้เรามาดู

กนัวา่มีใครบ้างท่ีมาแบง่ปันสิง่ดีๆให้กบัเด็กของเราบ้าง 

 

 

On the 4th of January all the kids of the Garden of Eden came to do activities at 

the center and to have lunch with the support from a group of students from Burapha 

University, Chonburi Province. Thank you very much for your kindness. 

วนัท่ี 4  มกราคม  2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน  ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและ

รับประทานอาหารกลางวนั  กบักลุม่นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยับรูพา ท่ีได้เดินทางมาท่ีศูนย์คา

มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพ่ือเลีย้งอาหารกลางวนัเด็กๆ และผู้ ป่วย อีกทัง้ยงัได้บริจาค

ของใช้อปุโภคบริโภคอีกมากมาย ขอขอบพระคณุทกุท่าน  



 

    
 

 

On the 11th of January in the morning, our kids came to do activities with 

students of King Monngkut's University of Technology on the occasion of the National 

Children’s Day. We would like to say thank for lunch and many consumer goods. In 

the afternoon, our kids continued to do fun activities with the student of Burapha 

University and receive lots of toys from them.  Thank you very much for your 

kindness.  

วนัท่ี 11 มกราคม  2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน  ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกบัพ่ีๆ  

นกัศึกษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระยอง เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ และพ่ีๆก็

เลีย้งอาหารกลางวนัด้วย ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

ช่วงบา่ยเด็กๆบ้านสวนเอเดน  ยงัอยู่ร่วมกิจกรรม กบัพ่ีๆนกัศึกษาอีกกลุม่หนึ่งจาก

มหาวทิยาลยับรูพา ชลบรีุ ซึง่มาจดักิจกรรมให้กบัเด็กๆ และแจกของเลน่มากมาย เน่ืองใน

โอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน 



        
 

        

 

 

On the 12th of January our kids came to the center and enjoyed doing 

wonderful activities with a big group of students from Kasetsart University. We would 

like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี12  มกราคม 2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน  ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกบั  คณะ

นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีมาทํากิจกรรมสนุกสนานกบัเด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 



 

 

 

On the 18th of January our kids went to attend the charity dinner “The Bridge of 

Hope” at Tamnanpar to raise money for helping The Children living with and affected 

by HIV/AIDS under the caring of The Camillian Social Center Rayong. Thank you to 

everybody for supporting all activities of The Camillian Social Center Rayong. 

วนัท่ี 18  มกราคม  2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมงานเลีย้ง ซึ่งศูนย์คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จดังานเลีย้งการกุศล "สะพานแห่งความหวงั" เพ่ือระดมทุน

สําหรับใช้ใน "ด้านการศึกษา" ของเด็กกําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ท่ีอยู่ในความดูแลของ

ศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุท่าน ท่ีมีสว่นร่วมทําให้งานในครัง้นีผ้า่นไปได้ด้วยดี พระให้

พระเจ้าอวยพรทกุท่าน 

 



        

 

On the 19th of January in the afternoon, our kids were very happy to go to the 

beach with the support from Mr. Johannes de Graauw, Mr. Gerhard who are friends 

of the center. Thank you for your kindness. See more here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/gerard-&-johan-2014.html 

วนัท่ี 19 มกราคม   2557  ช่วงบ่ายเด็กๆจากบ้านสวนเอเดน ได้เดินทางไปพกัผ่อนท่ี

หาดทรายแก้ว จ.ชลบุรี โดยการสนับสนุนของคุณโจฮัน คุณเจอราร์ด และเพ่ือนๆ เด็กๆมี

ความสขุมากและขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุๆ ท่านครับ/ค่ะ 

 

       

 

 

On the 25th of January our kids came to do activity at The Camillian Social 

Center Rayong and then they stayed for lunch at the center with support from the 

https://www.facebook.com/johannes.degraauw
http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2014.html


staffs of John Crane (Thailand) Co.,Ltd. Thank you very much for your kindness. 

 After we finished our lunch, we celebrated the birthday party for 2 kids of the 

Garden of Eden who were born this month. They are Pat and Pop. We wish them be 

happy and strong. 

วนัท่ี 25 มกราคม 2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน  มาร่วมรับประทานอาหารกลางวนั  

เน่ืองจากมีคณะเจ้าหน้าท่ีบริษัท จอห์นเครน (ประเทศไทย) จํากดั นําทีมโดยคุณพิริยะ ทรัพย์

เจริญ พร้อมด้วยคณุเยาวเรศ โกสมุพิทกัษ์ คณุเฉลมิชยั ปภุรัตนพงษ์ และคุณธีรวฒุิ แดงบุตรดี 

ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเรา

ขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะหลงัทานอาหารกลางวนัเสร็จ เด็กๆจากบ้าน

สวนเอเดน มาทํากิจกรรมท่ีศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และช่วงอาหารกลางวนั

ทางศูนย์ก็ได้จัดให้มีงานวนัเกิดให้แก่น้องแพทและน้องป๊อป ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือน

มกราคมนี ้พวกเราขอให้เด็กๆ มีความสขุและมีสขุภาพแข็งแรง 

 

        
 

                       

 



 

The Garden of Eden 

165/1 Moo 3 Ban Khai, Rayong 21120 Thailand 
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