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Social Media en Pr
Nicole Kanters

Uitbreiding Regio Leiden
A break 4 Kids heeft in 2016 al
meerdere malen contact gehad met
Cardea. Dit is een jeugdzorg
instelling te Leiden.
Het was heel bijzonder dat door een
krantenartikeltje contact met ons
Februari uitstapje (s)
werd gezocht. En we zijn blij dat wij
Het was in de Krokusvakantie een drukke week ook de kinderen in deze regio een
voor A Break 4 Kids. Op dinsdag stond als eerste moment van ontspanning kunnen
aanbieden.
snowboarden op het programma voor de
gemengde huizen.
Hoe het precies ingevuld gaat
Woensdag werd er een bioscoop bezocht door
één meidenhuis en vrijdag was er een heuse
meidendag voor het andere meidenhuis.

worden is nog in de maak. Maar dat
deze kinderen ook graag eens een
uitstapje willen maken is natuurlijk
geen verrassing.

Stoere sport is dat snowboarden en het was zo
We informeren verder als dit is
koud, brr. Het is goed om dan maar flink te
opgestart te Leiden.
bewegen!
Dan was het in de bioscoop heel anders. Leuk dat
In de volgende update
de meiden zo hebben genoten!
En dan natuurlijk die meidendag. Tja, hoe leuk is
dat! De meiden kregen een kappersbehandeling,
lekker gefreubeld met nagellak/make up en
daarbij was er een heuse “High Tea”. De meiden
hebben genoten van de aandacht, gastvrijheid en
natuurlijk al die lekkernijen!





Paastaarten
Mei uitje
Voorbereiding zomeruitjes

Vacature
1. We willen graag een tweede
uitstapjesteam oprichten en zijn
op zoek naar mensen die ons
willen meehelpen.
2. Wij zoeken naar iemand die de
huizen in Den Haag wil bezoeken.
Heb je interesse? Mail ons via:
info@abreak4kids.nl

Welkompakketjes in aantocht!
Er zullen door de stichting dit jaar maar liefst 135 welkompakktjes gemaakt worden.
Deze pakketjes zijn voor kinderen die nieuw in een opvanghuis komen wonen en het
doet de kinderen enorm goed als zo’n pakketje voor hun klaarligt. Wilt u meehelpen?
De inhoud van een welkomstpakketje is:
Twee handdoeken/washandjes; douchegel; shampoo; tandpasta/borstel;
crème; kam/borstel; geurtje en wat leuke hebbedingetjes/gadgets.

Nicole Kanters-Social Media
Het is fijn om een deskundige
vrouw voor de pr en social media te
mogen verwelkomen binnen AB4K.
Marjan en Nicole hebben een paar
keer met elkaar gesproken en
eigenlijk is het enthousiasme zo voor
A Break 4 kids toegenomen, dat
Nicole de ene na de andere idee
kreeg om bepaalde dingen te gaan
doen.
Daar zijn wij dankbaar voor, want
Nicole is bekend met dit werk,
vanwege haar werk bij een groot
bedrijf.
Nu mag ook A Break 4 Kids de
vruchten plukken van haar expertise.
Het is geweldig leuk om haar bezig
te zien en hoe ze zich vastbijt om
sommige dingen voor elkaar te
krijgen!
Bovendien is het een ontzettende
lieve vrouw die begrijpt dat AB4K
moet werken aan de pr, maar ook
de intieme sfeer wil behouden!
We willen Nicole van harte welkom
heten en haar veel succes wensen!

