Newsletter from the Garden of Eden
May 2014
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for May 2014.
Our kids were very happy to spend more time to do useful activities throughout the holiday from
school. Although, they had lots of activities to do but they also had to prepare their lessons
before the school will be open for new semester in the middle of this month. And all month, our
kids welcomed many different groups of kind people and enjoyed doing wonderful activities
with them and kind people also donated consumer goods for us.
สวัสดีคะ่ คุณผู้อา่ นที่คดิ ถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้ านสวนเอ
เดน ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เด็กๆได้ ทํากิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกันมากมายในช่วงปิ ดภาค
เรี ยน แม้ ว่าเด็กจะมีกิจกรรมมากมายทําแต่เด็กของเราก็เตรี ยมพร้ อมสําหรับการเปิ ดภาคเรี ยนใหม่นี ้เป็ น
อย่างดี และต้ องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทกุ ท่านๆที่ได้ มาจัดกิจกรรมสนุกสนานและมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค
สําหรับเด็กพวกเราตลอดทังเดื
้ อน เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์อะไรที่น่า
ตื่นเต้ นอะไรบ้ าง

On the 4th of May our kids from the Garden of Eden came to have lunch with support
from Khun Pom and her friends on the occasion of her birthday.
In the afternoon, our kids welcomed and did activities with the Amico Group, Mityon
pattaya, Unlimit Contorl and Vespa Club. Besides this, they donated consumer goods for us.
Thank you very much for your kindness.
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เด็กๆจากบ้ านสวนเอเดน อ.บ้ านค่าย ได้ มาร่ วมรับประทาน
อาหาร เนื่องจากคุณป้อมและเพื่อนๆ เลี ้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ ายวันเกิด และช่วงบ่ายเด็กๆได้
ร่วมต้ อนรับและทํากิจกรรมกับกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีคือ กลุ่มAmico,มิตรยนต์พทั ยา,อันลิมิตคอนโทรลและกลุ่ม
เวสป้า ซึ่งได้ รวมตัวกันมาร่ วมทํ ากิจกรรมและบริ จาคสิ่งของมากมายเช่นสิ่งของอุปโภคและบริ โถค จึง
ขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของท่านในครัง้ นี ้ด้ วยค่ะ/ครับ

On the 6th of May our kids were very happy that they went to the Just Berger's in
Jomtien, Pattaya from support of Jackalope Canadian Group and The Jesters Care for Kids.
They enjoyed swimming and had lots of delicious food there. Thank you very much for your
kindness and making a great day of fun. You can see more here: http://www.hiv-aidskids.org/event/jackalope-jeasters-just-berger2014.html
วันที 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เด็กๆจากบ้ านสวนเอเดนได้ มีโอกาสไปเล่นนํ ้า และทานอาหารที่
พัทยา โดยความใจดี จากกลุม่ Jackalope และกลุม่ เพื่อนๆ จึงขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของท่านในครัง้ นี ้
ด้ วยค่ะ/ครับ

.
On the 18th of May our kids came to have lunch with the support from Ms. Ao and her
friends on the occasion of her birthday.
In the afternoon, our kids were very much enjoyed painting lots of cloth bags with
support from Ms. Mod and her friends. Thank you for your kindness..
วันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เด็กๆบ้ านสวนเอเดนได้ เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ซึง่ เป็ นวันคล้ ายวันเกิดของ คุณโอ๋ หทัยชนุตต์
และในช่วงบ่ายเด็กๆได้ ทํากิ จกรรมเพ้ นท์ถุงผ้ าเพื่อลดภาวะโลกร้ อนกับกลุ่มคุณมดและเพื่อนๆ
เด็กๆชอบกิจกรรมในการเพ้ นท์ถงุ ผ้ ามากคะ เราขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครัง้ นี ้ด้ วยค่ะครับ

.

On the 25th of May in the evening, our kids came to have dinner with the support from
Ms. Narumol and her family on the occasion of her birthday. Besides, our kids attended the
celebration of the birthday party for children of Children’s Home who were all born in this month.
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ช่วงเย็นเด็กๆจากบ้ านสวนเอเดนได้ เดินทางมาร่ วมรับประทาน
อาหารเย็นจากการสนับสนุนจากคุณนฤมลเนื่องในวันคล้ ายวันเกิด และเด็กๆบ้ านสวนเอเดนก็ได้ ร่วมฉลอง
งานวันเกิดให้ กบั เด็กๆบ้ านเด็กที่เกิดมนเดือนนี ้ด้ วย จึงขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของท่านด้ วยค่ะ/ครับ

On the 31st of May they came to do activity in connection with World No Smoking Day at
the center. Our kids attended the campaign telling the people about the dangers of smoking. At
the event, there was competition of drawing on the topic of World No Smoking and some of kids
got award.
วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เด็กๆบ้ านสวนเอเดนมาร่ วมงานวันงดสูบบุหรี่ โลกที่ศนู ย์คามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆได้ ทํากิจกรรมรณรงค์ที่เป็ นประโยชน์สําหรับการงดสูบบุหรี่ ซึ่ง
กิจกรรมนี ้ขึ ้นเพื่อบอกให้ ทกุ คนได้ รับรู้ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ และในงานนี ้เด็กๆของเราได้ ประกวดวาด
รูปแข่งขัน และเด็กๆจากบ้ านสวนอเดนบางคนก็ได้ รับรางวัลด้ วย
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