Newsletter from the Independent Living Center for
July 2013
Dear Friends and Supporters,
!
Here we are once again with a new newsletter from the Independent Living Center for July 2013. This
month, the caregivers of the Independent House had meeting with the teachers of school where our teenagers are
studying. They were told about the behavior of our teenagers and their development at school. For the most part,
they were good and well coordinated to do all activities at the school and their attendance was good especially to
do all activities with many groups of visitors.
เดือนกรกฎาคม เดือนแหงการประชุมผูปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนตางๆ ที่นองๆ ของเราศึกษาอยู และ
ในปนองเยาวชนอินดิเพนเดนทเรียนหนังสือกันใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและวิทยาลัยเทคนิคระยอง และเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากมาย นอกจากรวม
กิจกรรมที่โรงเรียนแลว นองๆ ยังเขารวมกิจกรรมของบานอีกดวย เราไปดูคะวาไดไปทำอะไรกันมาบาง
!
On the 1st of July The Independent Living Center organized the birthday party for 5 teenagers; they are
Jame, Fern1, Poo, Mint and Tukkata 2. We wished that they are happy, healthy and to have good result at their
studies.
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นองๆ บานเยาวชนอินดิเพนเดนทไดรวมกันอวยพรวันเกิดใหกับนองมิ้น, นอง
ตุกตา, นองเจมส, นองภู และนองเฟรน ที่มีวันคลายวันเกิดในเดือนนี้ ซึ่งปนี้นองมิ้นอายุครบ 19 ปและกำลังศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นองตุกตาอายุครบ 17 ปและกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นปวช. 1 การทองเที่ยว นอง
เฟรนอายุครบ 18 ป และกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นปวช.1 การโรงแรม นองภูอายุครบ 17 ปและกำลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนองเจมสอายุครบ 20 ป กำลังศึกษาอยูในระดับชั้น ปวส.1 การโรงแรม ก็ขอให
นองๆ ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ

!
On the 6th of July, our teenagers had the good opportunity for training about “How to take care of health
with the HIV treatment” from the doctor of the Pattaya Memorial Hospital. Then the kind doctor’s checked our
teenager’s health and all the patients in the PCU (Palliative Care Unit) and then he gave the benefit of their
experience to our staffs who work with the children and patients at the center. Thank you very much for visiting
and gave more useful knowledge to us.
!
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นองๆ ไดรวมเขารับฟงการอบรมสุขภาพจากนายแพทยฉมาดล รัตนสวัสดี นาย
แพทยจากโรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล พัทยา ที่มีใหความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาการขางเคียงของการทานยา
ตานไวรัสแตละตัว และหลังจากอบรมก็มีการตรวจสุขภาพของนองๆ และผูปวย รวมทั้งมีกิจกรรมจากทีมเจาหนาที่
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอีกดวย

!

!
On the 7th of Julyม our teenagers came to the center and attended the Holy Mass with the teachers and
students from Mayfields School England, who donate to the Thai Children’s Trust England helping all the
activities at Camillian Social Center Rayong.
!
After Holy Mass was finished, we enjoyed doing fun activities with the administrator and staffs from
Marriott Hotel and were very happy to receive the gifts from them.
!
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นองๆบานอินดิเพนเดนทรวมพิธีมิสซากับกลุมครูและนักเรียนโรงเรียนเมยฟลด
ประเทศอังกฤษ ในนามองคกร ไทย ชิลเดน ทรัสต ที่วัดนอยศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
!
หลังจากมิสซาเสร็จ นองๆไดทำกิจกกรมกับเจาหนาที่โรงแรมแมริออท นองทุกคนตางสนุกสนาน และตาง
มีความสุขกับของขวัญที่ไดรับจากผูใหญใจดีทุกทานคะ

!
!
On the 13th of July our teenagers came to have lunch at the center with the support from a group of kind
people of The Samaphan co., Ltd. We enjoyed having the noodles this day.
!
In the afternoon, our teenagers did wonderful activities and fun games with a group of students from
Watpapradoo School. Thank you very much for a lot of snacks and gifts.
!
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 นองๆมารับประทานอาหารกลางวันที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
โดยการสนับสนุนของผูใหญใจดีจากบริษัทสมาพันธ เจาของตลาดน้ำเกาะกลอย ไดนำกวยเตี๋ยวกะลามาเลี้ยงนองๆ
นองๆอรอยกับกวยเตี๋ยวมื้อนี้มาก
ในชวงบาย นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดูไดมาจัดกิจกรรมใหกับนองๆ ไดรวมสนุกกัน ซึ่งมีขนมและรางวัล
มอบใหกับนองๆ อีกดวย

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
On the 14th of July our teenagers came to attend the Holy Mass with the teachers and students of Holy
Cross from England who came to visit our center.
!
Then they enjoyed having the special lunch with the support from a group of kind people from Banchang
district. Thank you for your kindness.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นองๆมารวมพิธีมิสซาขอบคุณวันอาทิตยกับกลุมครูและนักเรียนโรงเรียน Holy
Cross ประเทศอังกฤษ ในนามองคกร ไทย ชิลเดน ทรัสต ที่มาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
ในชวงกลางวัน ผูใหญใจดีจากบานฉางไดนำสมตำ ขาวมันไก น้ำเกกฮวยและผลไม มาเลี้ยงนองๆ ขอ
ขอบคุณในความมีน้ำใจดีของผูใหญทุกๆ ทานนะคะ

!
On the 21st of July our teenagers came to do activity at the center and have lunch, during our lunch, Mrs.
Borisut Timpitak gave a lot of snacks for us on the occasion of her birthday. We would like her to be happy and
strong.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 นองบานอินดิเพนเดนทมารวมทำกิจกรรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง และตอนเที่ยงไดรับประทานอาหารที่ศูนย และคุณยายบริสุทธิ์ ทิมพิทักษ ไดนำขนมมาเลี้ยงนองๆ เนื่องใน
วันคลายวันเกิด ขอใหคุณยายมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดไปนะคะ

!
On the 22nd of July our teenagers had training from the kind people who wanted to develop our hearts
and our behavior in a good way. Thank you very much for our good suggestion.
!
At lunch time, we celebrated the birthday party for To and Nung who were born in July. We wish them
to be happy, health and strong.
!
วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 นองๆเขารวมอบรมที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง โดยคณะผูใหญ
จากชมรมเพื่อการพัฒนาใจใหสวางใสเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจใหสวางใส เพื่อจะไดรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดีและเพื่อ
การพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพของสังคมตอไป
!
ในชวงรับประทานอาหารกลางวัน นองๆ ไดรวมอวยพรวันเกิดเนื่องในวันคลายวันเกิดของนองหนึ่งและ
นองตอที่มีวันเกิดในเดือนนี้ ขอใหนองทั้งสองคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงคะ

!

!

!
On the 23rd of July our teenagers came to have a special noodle at the center with the support from Mr.
Phanom Dechachokdee, who is the owner of Herbal Noodle restaurant in front of Kodhin Buddhist temple,
Rayong Province. We wished Mr. Phanom, happiness, good health and prosperity in the future.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 นองๆเอร็ดอรอยกับกวยเตี๋ยวจากการสนับสนุนจากคุณพนม เดชะโชคดี เจาของ
รานกวยเตี๋ยวสมุนไพร หนาโรงเรียนโขดหิน เนื่องในวันคลายวันเกิด ขอใหคุณพนมและครอบครัวมีความสุข
สุขภาพแข็งแรงและคาขายร่ำรวยนะคะ

!
On the 24th of July our teenagers went to see the football charity match between PTT Rayong and
Chonburi F.C. who where raising money and donations for Camillian Social Center Rayong. Our teenagers were
very exciting and liked to see the skillful moves of the professional football players at the event.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นองๆ ไดไปรวมกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลการกุศลระหวางทีม ปตท. ระยอง
และทีมชลบุรี เอฟ ซี ซึ่งรายไดจากการจำหนายบัตรเขาชมมอบใหกับศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เพื่อ
สนับสนุนงานชวยเหลือผูปวย ซึ่งผลการแขงขัน ทีมชลบุรี เอฟ ซี เอาชนะทีม ปตท. ระยอง เจาภาพไป ดวยคะแนน
จุดโทษ 7 ประตูตอ 5

!
On the 27th of July, our teenagers came to welcome a group of the members of association of immovable
property entrepreneur of Rayong who came to visit the center and donated money to help all activities at the
center.
!
Then we were very happy to welcome another group of the owner of Camel Pub: Terry Tansley and Rod
Carmichael plus friends who organize a charity golf event and donated all money to The Camillian Social Center
Rayong. This has been a regular event for a great many years. You can see more: http://www.hiv-aids-kids.org/
event/camel-sumer-classic-2013.html
!
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 นองบานอินดิเพนเดนทไดมารวมตอนรับสมาชิกชมรมผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ไดมาเยี่ยมนองๆ และผูปวย นอกจากนี้ยังไดบริจาคเงินสนับสนุนการชวยเหลือผูปวยและเด็กใหกับ
ทางศูนยฯ ดวยคะ
!
หลังจากนั้นคุณเทียรรี่ แทนสลี เจาของรานคาเมลผับบานฉาง พรอมกับเพื่อนๆ ไดนำเงินที่ไดจากการ
แขงขันกอลฟการกุศล “Camel Summer Charity Classic” ในวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผานมา ณ สนามกอลฟดิ เอมเม
อรัลด บานฉาง มามอบใหศูนยฯ เพื่อนำไปดำเนินการชวยเหลือผูปวยกับเด็ก จำนวนกวาหนึ่งลานบาท

!
!
On the 28th of July our teenagers were very happy to welcome a group of students of Salesian School,
London, England in the last group of this month who support us through The Thai Children’s Trust. We attended
the Holy Mass in the chapel at the center and then we enjoyed doing all activities together.
!
For lunch time, our teenagers enjoyed having lunch with the support from Jamchan Ruksri and then we
liked to eat the special ice-cream with the support from another group of kind people who brought this dessert on
the occasion of the birthday of Ms. Fai and Mr. Film. Thank you very much for your kindness.
!
In the afternoon, we had a very delicious light meal with the support from Ms. Yuphaporn Yoo-La-Oo
and her friends and they also donated consumer goods to Camillian Social Center Rayong.
!
This day, our teenagers very much enjoyed doing all activities and were very full with the special food
from many different groups of kind people. We would like to say thank you for their kindness.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนซาเลเซียน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในนาม
องคกรไทย ชิลเดน ทรัสต มารวมพิธีมิสซาขอบพระคุณวันอาทิตยและทำกิจกรรมกับนองๆ
!
ในชวงกลางวัน คุณปาแจมจันทร รักศรี ไดนำกระเพาะปลาและผัดหมี่ มาเลี้ยงนองๆ เนื่องในวันคลายวัน
เกิด ขอใหปาแจมจันทรมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะคะ
!
หลังจากทานอาหารกลางวัน นองๆ ก็ไดทานไอศกรีมอรอยๆ จากผูใหญใจดีที่นำมาเลี้ยงนองๆ เนื่องในวัน
คลายวันเกิดของนองฝายและนองฟลม
!
ชวงบายๆ คุณยุพาภรณ อยูลออไดนำอาหารวางมาเลี้ยงนองๆ และยังไดบริจาคของอุปโภคบริโภค เชน แปง,
ขาวสาร, ผาออมสำเร็จรูป ฯลฯ เนื่องในวันคลายวันเกิด
!
วันนี้นองๆ ไดอิ่มทองและมีความสุขกันทั้งวัน ขอขอบคุณในความมีน้ำใจดีของทุกคนนะคะ และขอใหผล
แหงความดีนี้บรรดาใหผูใหญใจดีทุกทานมีความสุข ความเจริญในทุกๆ เรื่อง และมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

!

!

!

!

!

!

!

!
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