Newsletter from the Garden of Eden
September 2014
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for September
2014. Our kids had useful activities to do this month at the Garden of Eden, they helped
maintain the vegetable gardens and take care of the fish that are reared in our special pools.
Mainly, they came to do activities with the visitors at the Children’s Home on the weekends.
They were very happy to do all activities with them.
สวัสดีคะ่ คุณผู้อา่ นที่คดิ ถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้ านสวนเอ
เดน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เด็กๆบ้ านสวนเอเดนมีกิจกรรมสนุกสนานทํามากมายที่บ้านสวน
เอเดน เช่น ปลูกผัก และเลี ้ยงปลา เป็ นต้ น ส่วนใหญ่ช่วงวันหยุดเด็กๆบ้ านสวนเอเดนจะมาทํากิจกรรมกับ
ผู้ใหญ่ใจดีที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆมีความสุขมากที่ได้ ทํากิจกรรมกับผู้ที่มาเยี่ยม
ตลอดทังเดื
้ อน เรามาเริ่ มกันเลยค่ะว่าตลอดหนึง่ เดือนที่ผา่ นมาเรามีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้ นอะไรบ้ าง

On the 6th of September our kids came to have dinner at the Children’s Home with the
support of a group of kind people. After that they went to see a Monkey Show at The Golden
City Hotel in Rayong. Our children though that the monkeys where very clever and enjoyed the
show very much. Thank you for sponsoring this activity for us as it made us very happy.
วัน ที่ 6 กั น ยายน พ.ศ. 2557 เด็ ก ๆจากบ้ า นสวนเอเดน อ.บ้ า นค่ า ย จ.ระยอง ได้ ม าร่ ว ม
รับประทานอาหารเย็นที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เนื่องจากมีผ้ ใู หญ่ใจบุญคือคุณโยษิ
ตา เนื่องในวันคล้ ายวันเกิด และหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ยังได้ ไปร่วมดูกิจกรรม
ละครลิงการกุศล โดยภายในงานมีการแสดงละครลิง ซึ่งถูกฝึ กมาอย่างดี สามารถทําท่าต่างๆ ได้ เหมือนกับ
มนุษย์ และยังมีการแสดงลิเกเด็กสามพี่น้อง ซึ่งแสดงได้ ดีเท่าๆกับผู้ใหญ่ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีซึ่งจัด
กิจกรรมดีๆ

On the 7th of September in the morning, our kids went to attend in the Jesters Charity
Drive that organized by Jesters Care for Kids. Our kids were very happy to play all the fun
games at the event. Thank you for all your kindness. See more details here: http://www.hiv-aidskids.org/event/jester-fair-2014.html
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 ช่วงเช้ าเด็กๆ จากบ้ านสวนเอเดน อ.บ้ านค่าย ไปร่วมงานการกุศล
Jesters Charity Drive ประจําปี 2014 เด็กๆ ต่างสนุกสนานและมีความสุขมากๆ ขอขอบพระคุณองค์กร
Jesters Care for Kids และอีกหลายๆ องค์กรที่ได้ ร่วมกันจัดงานครัง้ นี ้ขึ ้นมา

On the 20th of September our kids came to the center and they were very happy to
welcome many groups of motorbike. Who brought useful items and organized fun activities for
our children. They also took our kids on the motorbikes around the center. Thank you very much
for your kindness. More detail: http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 เด็กๆดีใจมากที่ได้ มาต้ อนรับกลุ่มของผู้กบั ขี่รถจักรยานยนต์ ที่ได้ มา
สร้ างความตื่นเต้ นและความสนุกสนานให้ กบั เด็ก พร้ อมทังยั
้ งบริ จาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเรา เรา
ต้ องขอขอบคุณในความใจดีของทุกๆท่านมากครับ

On the 28th of September our kids were very excited to receive a visit from a big group
of motorbikes from Ducati Pattaya. Our kids were very happy to see motorbike shows and liked
to sit on the nice motorbikes. Thank you for all kindness. You can see more details
here http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2014.html
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เด็กๆจากบ้ าน+ สวนเอเดนก็ได้ มาต้ อนรับกลุ่มรถมอเตอร์ ไซต์ดคู าติ
ที่มาจากพัทยา เด็กๆตื่นเต้ นที่ได้ นงั่ รถมอเตอร์ ไซค์และดูโชว์มอเตอร์ ไซค์จากพี่ๆเด็กๆทุกคนที่ความสุขมาก
ครับ
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