
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. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านสวนเอ

เดน  ประจําเดือน กนัยายน  พ.ศ. 2557 เด็กๆบ้านสวนเอเดนมีกิจกรรมสนกุสนานทํามากมายท่ีบ้านสวน

เอเดน เช่น ปลกูผกั และเลีย้งปลา เป็นต้น ส่วนใหญ่ช่วงวนัหยดุเด็กๆบ้านสวนเอเดนจะมาทํากิจกรรมกับ

ผู้ ใหญ่ใจดีท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆมีความสขุมากท่ีได้ทํากิจกรรมกบัผู้ ท่ีมาเย่ียม

ตลอดทัง้เดือน เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่วา่ตลอดหนึง่เดือนท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีน่าต่ืนเต้นอะไรบ้าง 

 

 

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. 

วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  ได้มาร่วม

รับประทานอาหารเย็นท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เน่ืองจากมีผู้ ใหญ่ใจบญุคือคณุโยษิ

ตา  เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด  และหลงัจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ยงัได้ไปร่วมดกิูจกรรม

ละครลิงการกศุล โดยภายในงานมีการแสดงละครลิง ซึ่งถกูฝึกมาอย่างดี สามารถทําท่าตา่งๆ ได้เหมือนกบั

มนษุย์ และยงัมีการแสดงลิเกเด็กสามพ่ีน้อง ซึ่งแสดงได้ดีเท่าๆกบัผู้ ใหญ่ ขอขอบพระคณุผู้ ใหญ่ใจดีซึ่งจดั

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-aids-

kids.org/event/jester-fair-2014.html 

วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2557  ช่วงเช้าเด็กๆ จากบ้านสวนเอเดน อ.บ้านค่าย  ไปร่วมงานการกศุล 

Jesters Charity Drive ประจําปี 2014 เด็กๆ ตา่งสนกุสนานและมีความสขุมากๆ ขอขอบพระคณุองค์กร 

Jesters Care for Kids และอีกหลายๆ องค์กรท่ีได้ร่วมกนัจดังานครัง้นีข้ึน้มา 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html


    

 

 

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 

วนัท่ี 20 กนัยายน  พ.ศ. 2557 เดก็ๆดีใจมากท่ีได้มาต้อนรับกลุ่มของผู้กบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ท่ีได้มา

สร้างความต่ืนเต้นและความสนกุสนานให้กบัเด็ก พร้อมทัง้ยงับริจาคเงินเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของเรา เรา

ต้องขอขอบคณุในความใจดีของทกุๆท่านมากครับ 

 

                 
 

         

http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html


 

 

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 

วนัท่ี 28 กนัยายน  พ.ศ. 2557 เดก็ๆจากบ้าน+ สวนเอเดนก็ได้มาต้อนรับกลุ่มรถมอเตอร์ไซต์ดคูาติ

ท่ีมาจากพทัยา เดก็ๆต่ืนเต้นท่ีได้นัง่รถมอเตอร์ไซค์และดโูชว์มอเตอร์ไซค์จากพ่ีๆเด็กๆทกุคนท่ีความสขุมาก

ครับ 

 

     
 

 

The Garden of Eden 

165/1 Moo 3 Ban Khai, Rayong 21120 Thailand 

Tel / Fax: 0 – 3896 - 1568 
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