Newsletter from the Garden of Eden
July 2013.
Dear Friends and Supporters,
!
Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for July 2013. Our kids were
studying hard this month and did many activities with the teachers at school. And on the weekends, to do
activities at the center with many groups of kind people who came to visit and organized fun for us. Our kids
were happy to play with their friends at the Children’s Home and enjoyed doing all activities with kind visitors.
สวัสดีคะ คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบานสวนเอเดน
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เด็กๆบานสวนเอเดนเรียนหนังสือกันอยางขยันหมั่นเพียรและยังมีกิจกรรมที่
โรงเรียนทำ และชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยเด็กๆ ก็เดินทางมาที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง และทำ
กิจกรรมกับผูใหญใจดีรวมกับเด็กๆ ที่บานเด็ก เด็กๆ บานสวนเอเดนทุกคนตางมีความสุขและสนุกสนานที่ไดทำ
กิจกรรมรวมกับเพื่อนๆและผูใหญใจดีทุกคน เรามาดูกันวามีใครบางที่มาแบงปนนสิ่งดีๆใหกับเด็กของเราบาง
!
On the 6th of July all the kids at the Garden of Eden came to the center and had the training with the
doctors of the Pattaya Memmorail Hospital who then checked their health. Thank you very much for his
kindness.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เด็กๆจากบานเอเดนไดเดินทางมาเขารับการอบรมกับ โรงพยาบาลพัทยา
เมมโมเรียล นำโดย นายแพทย ฉมาดล รัตนสวัสดิ์ ไดมาจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาตาน HIV และยังไดตรวจ
สุขภาพใหกับเด็กๆ จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทาน และขอใหพระเปนเจาอวยพรทาน และพนักงานของทาน
ใหเจริญในหนาที่การงานตลอดไป

!
On the 7th of July our kids came to do activities with a group of the teachers and students from
Mayfield’s School, England.
!
Then they welcomed a group of kind people from the PTT Group at the year' 2004 who gave many
consumer goods for Camillian Social Center Rayong.
!
After that, our kids enjoyed doing wonderful activities and received many gifts from the administrator
and staffs of Marriott Hotel. Thank you for your kindness and making us smile.

!
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เด็กๆจากบานเอเดนไดเดินทางมารวมกิจกรรมกับ คณะครูและนักเรียนจาก โรง
เรียนเมยฟลด ประเทศอังกฤษไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราจึงขอขอบคุณ
สำหรับน้ำใจดีของทุกทานที่มีสวนชวยเหลือเรามาตลอด
และไดตอนรับ คณะเพื่อนปตท.รุนป '47 ที่เดินทางมาบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคใหแกศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
หลังจากนั้นเด็กๆไดรวมทำกิจกกรรมกับคณะผูบริหารและเจาหนาที่จากโรงแรมแมริออทไดเดินทางมา
เยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกับนำของขวัญมามอบใหแกเด็กๆดวย ซึ่งสิ่งนี้ไดสรางรอยยิ้ม
และนำความสุขมาใหแกเด็กๆ จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

!
On the 10th of July after dinner, the Garden of Eden organized the birthday party for Oo and May 2. We
wish them happiness and strength.
!
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 หลังอาหารเย็นบานสวนเอเดนไดจัดงานวันเกิดใหกับนองเมยและนองออ ซึ่งนอง
ทั้งสองคนเกิดในเดือนกรกฎาคมซึ่งเปนเดือนเดียวกัน ขอใหเด็กทั้งสองคนจงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

!
On the 13th of July, our kids came to do activity at the center and then they attended lunch there with the
support from a group of kind people of Samaphan co., Ltd.
!
After lunch, they were had fun doing the wonderful activities with a group of students from
Watpapradoo School. Thank you for visiting and organizing all fun activities for us.
!
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เด็กๆจากบานสวนเอเดนไดเดินทางมารวมกิจกรรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง ชวงเที่ยงเด็กๆไดรวมรับประทานอาหารกลางวันโดยการสนับสนุนจากกลุมสหพันธตลาดน้ำเกาะ
กลอยซึ่งนำกวยเตี๋ยวกะลามาเลี้ยง จึงขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานๆเปนอยางยิ่ง
ชวงบายเด็กๆไดสนุกสนานกับการทำกิจกรรมและเลนเกมสมากมายกับกลุมเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดปา
ประดู ตองขอขอบคุณที่มาสรางรอยยิ่มใหกับพวกเรา

!
On the 14th of July our kids came to welcome a group of the teachers and students from the Holy Cross
school in England and then we attended the Holy Mass in the chapel together.
!
At lunch, our kids enjoyed having special food with the support from a group of kind people, in the
Banchang district. Thank you for delicious food.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เด็กๆจากบานสวนเอเดนไดเดินทางมาตอนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
Holy Cross ประเทศอังกฤษที่ไดเดินทางมาเยี่ยมพวกเรา ณ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราจึงขอ
ขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของพวกเขาที่มีตอเราเสมอมา
ชวงเที่ยงเด็กๆรับประทานอาหารเที่ยงซึ่งกลุมคณะผูใหญใจดีจากบานฉาง ไดมาเลี้ยงอาหารกลางวันเปน
ขาวมันไก สมตำ น้ำเกกฮวยและผลไมแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง จึงขอขอบพระคุณใน
น้ำใจดีของทุกทานคะ

!
On the 21st of July our kids came to have lunch at the center, and at the same time, Mrs. Borisut
Timpitak brought a lot of snacks for us on the occasion of her birthday. Thank you very much for her kindness
and we wished her to be happy and strong.
!
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เด็กๆรวมรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
ระหวางอาหารกลางวัน คุณยายบริสุทธิ์ ทิมพิทักษ ไดนำขนมมาแจกใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง เนื่องในวันเกิดของคุณยาย พวกเราขออวยพรใหคุณยายบริสุทธิ์ไดมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงเสมอไป
คะ

!
On the 23rd of July, our kids came to have the special noodles with the support from Mr. Phanom
Dechachokdee who is the owner of Herbal Noodles. Thank you very much for your kindness.
!
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 เด็กๆบานสวนเอเดนไดเดินทางมารวมรับประทานอาหารกลาง เนื่องดวยคุณ
พนม เดชะโชคดี เจาของรานกวยเตี๋ยวสมุนไพร ไดเดินทางมาพรอมกับครอบครัวเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันเกิด จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆทานคะ

!
On the 27th of July, our kinds came to welcome the members of the association of immovable property
entrepreneur of Rayong who came to donate money to help all activities at the center. Then we were very happy
to welcome our benefactors: the owner of Camel Pub: Terry Tansley Rod Carmichael and his friends who
organize a charity golf event and donated all money to Camillian Social Center Rayong. Thank you very much
for their kindness. More detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/camel-sumer-classic-2013.html
!
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เด็กบานสวนเอเดนเดินมาตอนรับกลุมสมาชิกชมรมผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย จ.ระยอง และคุณเทียรรี่ แทนสลี เจาของรานคาเมล ผับพรอมสมาชิกที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
กิจการของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทาน คะ

!
On the 28th of July our kids came to do activity at the center and then they had lunch with the support
from Jamchan Ruksri and, at the same time, they enjoyed eating ice-cream from the kind people on the occasion
of Ms. Fai birthday who was joined by Mr. Film. Thank you very much for their kindness.
!
In the afternoon, our kids continued to have a light meal and received consumer goods with the support
from Ms. Yuphaporn Yoo-La-Oo and her friends. We would like to give them our sincere thanks for their
kindness.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เด็กๆมาทำกิจกรรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง และไดรับ
ประทานอาหารกลางวันโดยการสนับสนุนจากคุณแจมจันทร รักศรี และเพื่อนๆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณ
แจมจันทร และระหวางอาหารกลางวันของเด็กๆกลุมผูใหญใจดีไดนำไอศกรีมมาเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันเกิดของนอง
ฝายและนองฟลม ขอขอบพระคุณสำหรับอาหารและไอศกรีมที่เอร็ดจากความมีน้ำใจดีของทุกทานคะ
และชวงบายคุณยุพาภรณ อยูละออและเพื่อนๆ ไดเดินทางมาเลี้ยงอาหารวาง เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด
ของคุณยุพาภรณ นอกจากนั้นยังไดบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคอีกจำนวนมากดวย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกทานคะ
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