Teun Vetter kennen wij al jaren en na een hernieuwde contact en vertellende over A Break 4 Kids was Teun enorm
geraakt dat er naar deze kinderen omgekeken wordt. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken om zich te willen
inzetten voor A Break 4 Kids. Hij doet dit als secretaris en wij zijn blij met zijn aandeel.
Hij voelt de kinderen goed aan en is bij de vergaderingen daarom een belangrijke toevoeging. Bovendien maakt hij ook
fijne overzichtelijke notulen die snel klaar zijn!
We willen Teun enorm bedanken voor zijn positieve instelling en we zijn blij dat we ook heel veel kunnen lachen en dit
samen onder het genot van koffie/thee en soms ook met broodjes bal (gehakt)! 
“Tja, dat 'broodje bal' is mooi meegenomen, maar de 'broodjes bal' voor de tieners zijn toch waar het om gaat!
Omdat ik zelf met tieners werk in het speciaal onderwijs zie ik van heel dichtbij hoe traumatisch het is als je vaak te
horen krijgt, of merkt aan de reacties van anderen, dat je het niet goed doet, er niet bij hoort, niet belangrijk bent.
Zeker als je in het stadium zit dat een gezinsvervangend tehuis voor je gezocht wordt en als je vaak al een hele tocht
langs hulpverleners, pleegzorg en opvanghuizen achter je hebt is het soms moeilijk te weten dat je het waard bent om
van gehouden te worden. En als je je dan moeilijk meer kunt binden: hoe eenzaam sta je dan al op die leeftijd in het
leven!
Juist het gevoel dat er toch iemand aan je gedacht heeft, iemand begrijpt dat je het moeilijk hebt is in deze periode zo
cruciaal.
Niet raar dus dat ik 'ja' zei toen Marjan en Wytze vroegen of ik mee wilde doen.
In de praktijk is het vooral meedenken en hopelijk af en toe wat zinnigs zeggen, een klein radertje dus, maar als je
daardoor iets toe kunt voegen aan het leven van die tieners... Graag dus!”

