Mælkebøttebarn i blomst
- lær at blomstre mod alle odds

Bookere udtaler:

side 1/2

En barsk fortælling fortalt af en engageret foredragsholder.
Selvom jeg ikke kan sætte mig ind, hvad Tina har oplevet på krop og sjæl, så formåede
hun at give mig noget med, som jeg kan bruge i mit liv og som gjorde hendes oplevelser
relevante for min hverdag.
Derudover har det være en fornøjelse at samarbejde med Tina om planlægning, da hun
er struktureret og i god tid med alt.
Kan varmt anbefale både at lytte til Tina og at booke hende til et foredrag.
Doris Vest Steen, Sognemedhjælper, Vodskov Kirke
_________
Et hudløst ærligt indblik i et fantastisk menneskes rejse gennem et liv, der har bud på
mange udfordringer lige fra barnsben. Kan kun anbefale at I booker Tina.
Anine Kaas, Aktivitetskoordinator, Aalborg Bibliotekerne
_________
… Jeg har kun hørt positivt fra aftenen. Det jeg har hørt er bl.a.:
Tina nået helt ud til os
Hun gav så meget af sig selv og var så ’levende’
Det var enormt medrivende
Der var rigtig mange vinkler, der gav anledning til refleksion over det vi gør
Et utroligt dejligt menneske
Så du kan godt være stolt af dit bidrag den aften. Og vi fik bestemt ’valuta’ for
pengene.
Og for mit eget vedkommende har vores samarbejde omkring planlægningen være
super. Du har svaret hurtigt tilbage og vi har sammen kunnet reflektere lidt over
program osv. Så ja: Professionelt fra din side…
Lilli Lykkegaard, Politisk chefkonsulent, Dansk Sygeplejeråd”
___________
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Tina M.-L. Campbell er en levende og vældig god formidler. Hun formår at bruge sin
barske opvækst, sygdom og svigt både fra de nærmeste og fra det omgivende samfund,
på en positiv og konstruktiv måde. Uden at lukke øjnene for hvad der er sket, uden at
bagatellisere hendes oplevelser og uden et kæmpe behov for at bebrejde eller hævne
sig. Tina er indbegrebet af næstekærlighed og hendes tro på det gode i andre
mennesker lyser ud af hende. Hun er i stand til fortælle hendes historie meget
nærværende og personligt, men formår samtidig at se den ude fra og perspektivere
forløbet.
Jeg har været yderst tilfredse med samarbejdet med Tina og kan kun på det varmeste
anbefale hendes foredrag. Hendes bog og foredrag vil virkelig være en gevinst for alle
at stifte bekendtskab med især for studerende og personale inden for sociale,
pædagogiske og sundhedsfaglige områder…
Maybrit Mosgaard Mygind, Koordinator på Lille Skole for Voksne

Mælkebøttebarn i blomst
”blomstrende dialog”
v/ Tina M. - L. Campbell
Forfatter, coach og foredragsholder
Kontakt tina@campbell.dk
Telefon: +45 28405688
www.campbell.dk

