
Newsletter from the Garden of Eden

September 2013.
Dear friends and supporters,

Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for 
September 2013. Our kids always think about everybody.  They were very happy to 
do all activities with many groups of kind people. All month, our visitors came to 
organize the wonderful activities and helped us with many useful items from their 
hearts.

สวัสดีคะ  คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน  กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบาน
เอเดนประจำเดือน   กันยายน 2556  เด็กๆบานสวนเอเดนทุกคนๆคิดถึงคุณผูอานและผูใหญใจดี
ทุกทาน เด็กของของเราไดรวมทำกิจกรรมมายมากกับผูใหญใจด ี ซึ่งเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได
ตอนรับผูใหญใจดีทุกทาน และไดรับสิ่งของที่เปนประโยชนจากความใจดีจากทุกทาน   งั้นเรามาดูกัน
คะวามีใครบางที่มาแบงปนสิ่งดีๆใหกับเด็กของเราบาง

On the 1st of September all the kids of the Garden of Eden came to the 
center and to have lunch with the support from  Khun Yodsawadee or Pi’ Yean on 
the occasion of Ms. Yen and Ms. Bee’s birthday. Thank you for their kindness and we 
wished them to be happy and strong.

In the afternoon, our kids went to Big C Super Center, Rayong with the 
support from Mr. Francesco Galdelli. Our kids bought every day necessaries for 
school equipment. Thank you very much for his kindness. More details here: http://
www.hiv-aids-kids.org/event/francesco-galdelli-big-c-2013.html

วันที ่ 1 กันยายน พ.ศ.2556   เด็กๆบานสวนเอเดนไดมารวมทานอาหารกลางวันเนื่องจาก  
คุณเย็น หรือคุณยศวด ีประจันตเสน และเพื่อนๆ ไดมาเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับเด็กๆ พรอมกับนำ
เคกมาเปา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณเย็นและคุณบี ขอใหทั้งคูมีสุขภาพรางกายที่แข็ง
แรง และขอขอบคุณทุกทาน 

ชวงบายเด็กๆดีใจมากที่คุณฟรานเชสโก กัลเดลล ี ผูซึ่งเปนเพื่อนและผูสนับสนุนของศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ไดพาเด็กๆ ไปซื้อของใชที่จำเปนสำหรับชีวิตประจำวัน โดยคุณ
ฟรานเชสโกเปนผูจายเงินให พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีที่คุณฟรานเชสโกมีตอพวกเรา
เสมอมา
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    On the 7th of September our kids came to the center and they enjoyed doing all 
activities and fun games with a group of students from Rayong Wittayakhom 
School and Rayong Technical College. They also donated money to help all the 
activities of the center.  We would like to say thank you for their kindness.

วันที ่ 7  กันยายน พ.ศ.2556  เด็กๆจากบานสวนเอเดนไดมารวมกิจกรรมกับ  โรงเรียน
ระยองวิทยาคมและวิทยาลัยเทคนิคระยอง ไดรวมกันเลนดนตรีเปดหมวก เพื่อนำรายไดมาชวย
เหลือนองๆ และไดมาจัดกิจกรรม ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกทาน 

      



On the 8th of September in the morning, our kids were very happy and more 
with more fun activities and played lots of games at the charity event organized by 
The Jesters Care For Kids organization. We would like to say thank you for their 
kindness and for inviting us to join in the event. Details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/jester-fair-2013.html

In the afternoon, our kids welcomed the members of Lion Club of 
Pomprabsattrupai district and had fun activity’s dancing together. That day they 
also brought lot of consumer goods and donated money to our center. Thank you 
very much and we wish them all to be happy.

วันที ่8  กันยายน  2556  เด็กๆบานสวนเอเดนไดไปรวมกิจกรรมกับ  กลุมเจสเตอร แคร ฟ
อร คิดส ไดจัดงานการกุศลประจำป 2556 ขึ้น และไดเชิญเด็กๆ ของเราใหไปรวมงาน เด็กๆ มีความ
สะขและสนุกสนานกับทุกกิจกรรมในวันนั้นมาก

ชวงบายเด็กๆไดตอนรับสมาชิกสโมสรไลออนสปอมปราบศัตรูพาย ภาค 310d ที่ไดเดินทาง
มาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกับจัด
กิจกรรมสนุกสนานใหแกเด็กๆ ดวย พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานและขอใหทุกทาน
มีความสุขมากๆครับ/คะ

      

     

On the 10th of September our kids came to have dinner with the support from 
Mr. Winai Liewboonkim and his family on the occasion of Winai’s birthday. After 
dinner we celebrated the birthday party for the children who have their birthday 
this month.  We wished these kind people to be happy and thanked them for their 
kindness.

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2013.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2013.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2013.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2013.html


วันที ่10 กันยายน พ.ศ. 2556  ชวงเย็นเด็กๆบานสวนเอเดนไดมารวมรับประทานอาหารเย็น
เนื่องจากเปนวันคลายวันเกิดของคุณวินัย เลี่ยวบุนกิมไดเดินทางมาพรอมกับครอบครัวและเพื่อนๆ 
เพื่อเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวัน
เกิดของคุณวินัย และเด็กๆก็ไดรวมงานฉลองวันเกิดเพื ่อนๆที ่ศูนยที ่เกิดในเดือนนี ้ดวยขอ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีของทานและขอใหทานมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเสมอไปครับ/คะ

      

On the 13th of September our kids were very happy to have dinner and 
dessert with the support of Khun Boom and her friends.  Thank you very much for 
their kindness.

วันที ่13 กันยายน พ.ศ.2556  ชวงเย็นเด็กๆเอร็ดอรอยกับอาหารเย็นและขนมที่คุณบุม ดาว
ใจ อัคธรรมและเพื่อนๆ ไดนำมาเลี้ยงแกเด็กๆและสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง 
พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพี่ๆใจดีทั้งคูครับ/คะ

      

^

On the 14th of September our kids came to receive the vaccine to prevent the 
influenza for the year 2013-2014 at The Camillian Social Center Rayong. For 
lunch, our kids enjoyed having a special lunch with the support from Mr. Kim 
Phakdeeprayoon and his family on the occasion of Kim’s birthday. We wished him 
to be happy and strong.

วันนที ่ 14 กันยายน พ.ศ.2556เด็กๆบานสวนเอเดนมารับรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญที่
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ชวงเที่ยงคุณกิม ภักดีประยูรและครอบครัว ไดเดินทางมา
เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวัน
เกิดของคุณกิม พวกเราขอใหคุณกิมมีความสุขและมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และขอขอบพระคุณ
ในน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ



      

      

On the 15th of September our kids came to have lunch with the support from 
Mr. Suchin, he brought a special lunch to celebrate the birthday for his son: Nong 
Game.

วันที ่15 กันยายน พ.ศ.2556  เด็กๆบานสวนเอเดนมารวมรับประทานอาหารกลางวัน  โดย
การสนับสนุนจากกลุมผูใหญใจดีจากบานฉาง (คุณสุชิน บุญสนอง) ซึ่งไดนำขาวมันไกมาเลี้ยงเปน
อาหารกลางวันสำหรับสมาชิกภายในศูนยฯ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของ "นองเกมส" ขอ
ขอบพระคุณทุกทาน

      



On the 21st of September our kids came to attend training about sex 
education as they teenagers.  

Then our kids were happy to have delicious a special lunch with the support 
from kind people who offered their food to cerebrate on their birthday.

^ After lunch our kids enjoyed doing the wonderful activities with a group of 
professors and students from Burapha University, Chonburi Province. Thank you 
very much for organizing this good activity and giving us consumer goods.

วันที ่21  กันยายน พ.ศ.2556เด็กๆบานสวนเอเดน ไดมาอบรมเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชวยใหเด็กๆมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความ
เจริญเติบโตตามวัยของพวกเขาและความรูเรื่องเพศตางๆ

ชวงเที่ยงเด็กๆเอร็ดอรอยกับอาหารอาหารกลางวันจากการสนับสนุนจากกลุมผูใหญใจดีซึ่ง
ประกอบดวยคุณเมธาว ี ลาภวนิชยคุณแอวและคุณกฤษดา เจริญศิลปพุทธคุณ สำหรับสมาชิกศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองในโอกาสวันคลายวันเกิด พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดี
ของทุกๆ ทานครับ/คะ

ชวงบายคณะอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยระยอง รุน 8 ไดมาทำกิจกรรม
จิตอาสา โดยการมอบเครื่องอุปโภคแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ

      

      

      



On the 22nd of September our kids came to have lunch with the support from 
the mother of Nong Panpun Kotdhammasorn Srichaisuwan and her family on the 
occasion of the memorial of 100 days of Panpun's death.

In the afternoon, our kids welcomed a group of kind people and enjoyed having a 
light meal and received consumer goods.  We would like to give them our sincere 
thanks for their kindness.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ.2556  เด็กๆบานสวนเอเดนมารับประทานอาหารกลางวันโดย
การสนับสนุนจากคุณแมกันยารัตน ศรีชัยสุวรรณพรอมครอบครัวเนื่องในโอกาสระลึกถึงครบรอย
วันการเสียชีวิตของนองปนปุน กชธรรมสรณ ศรีชัยสุวรรณ พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกๆทานครับ/คะ

ชวงบายชมรมคิดดีทำด ี ไดมาเลี้ยงอาหารวางใหกับเด็กๆ ที่อยูในความดูแลของทางศูนยฯ 
และยังไดบริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับทางศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง อีกดวย ขอ
ขอบพระคุณทุกทาน 

      

     



On the 29th of September our kids enjoyed having lunch with the support 
from kind people on the occasion of Miss Siriporn Cholphong and Miss Warunee 
Kwanburi’s birthday.

At 3 pm. our kids were very happy to welcome a group of Ducati riders from 
Pattaya, they came to donate money to help all activities of the center. Before 
they left, our kids were very excited to sit on their motorbikes around the center. 
Thank you very much for their kindness. You can see more here: http://www.hiv-
aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2013.html

วันที ่ 29 กันยายน พ.ศ.2556  มีกลุมผูใหญใจดีจากระยองมาเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิก
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณวารุณี ขวัญบุร ีและคุณศิริภ
รณ ชลพงษ 

ชวงบายเวลาประมาณบาย 3 โมง กลุมเด็กๆไดตอนรับคณะนักขับมอเตอรไซคดูคาต ิพัทยา 
ซึ่งผูใหญใจดีทุกทานไดเดินทางมาบริจาคเงินชวยเหลือกิจกรรมของศูนยคามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร และเด็กก็ชอบรถมอเตอรไซตมากๆ และผูใจดีทุกทานก็ไดพานองขึ้นรถไปรอบๆศูนยอีก
ดวย ตองขอคุณในความมีน้ำใจของทุกทานมากครับ/คะ
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The Garden of Eden
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