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GELUKKIG
NIEUWJAAR!
Moge 2019 een jaar worden vol warmte, gezelligheid, liefde en steun.
Voor jullie, jullie kinderen en jullie naasten. En voor ons als ouders
onder elkaar. Want of het nu bij SAAM is of daarbuiten, het is
ontzettend fijn om gezamenlijkheid te ervaren. Om samen ervaringen

IN DEZE
NIEUWSBRIEF...

HOE HET
BEGON

te delen, om samen iets te ondernemen of om gewoon onder de
mensen te zijn. Binnen SAAM hebben we daar het afgelopen jaar in
enorm van genoten. De ontmoetingen zijn gevuld van gezelligheid,
enthousiasme en aandacht.
Voor jullie ligt nu de allereerste nieuwsbrief van SAAM Nijmegen!! We

AGENDA
JANUARI

zijn anderhalf jaar geleden begonnen met het organiseren van
ontmoetingen en doen dat nog steeds met veel plezier. Het is
ontzettend mooi om de groei en bloei van SAAM te zien en ervaren.
We hopen met deze nieuwbrief jullie hier wat meer en
overzichtelijker deelgenoot van te maken!

SAAM IN
OPEN

In deze nieuwsbrief vertellen we over de start van SAAM, over de
speelmiddagen en we delen de agenda van januari, We hopen dat
het leuk en fijn is om dit alles te lezen. Heb je input of vragen, laat
het ons weten. Aan het einde van de nieuwsbrief staan onze
contactgegevens!
Veel leesplezier en op naar weer een bijzonder SAAM-jaar.

SPEELMIDDAGEN

HOE HET BEGON

AGENDA JANUARI 2019

Door Jiske
Op 8 juni 2017 vond de eerste SAAM ontmoeting plaats in een
speeltuin in de Wolfskuil. We mistten een laagdrempelige
ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en jonge kinderen in

9 JANUARI
14.00 - 16.00
SPEELMIDDAG

Nijmegen. En het leek ons ontzettend leuk om die zelf op te zetten.
Dus vlak voor de zomer waagden we de sprong! Met een flyer voor de
eerste maand, gevuld met wekelijks een ontmoeting en een zo
professioneel mogelijke Facebookpagina gingen we van start!.
En wat is ons initiatief meteen goed ontvangen!!
Iedere week kwamen ouders naar onze ontmoetingen. Op Facebook

11 JANUARI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

kon je zien dat we gevolgd werden en ouders spraken erover met
vrienden en bekenden.
Na een jaar was duidelijk dat SAAM volop omarmd was door een
grote groep ouders. En ook onder nieuwe ouders steeds meer
bekendheid kreeg. Inmiddels hebben we zelfs meer dan 100
ontmoetingen georganiseerd en hebben zo'n 150 ouders ons weten te

14 JANUARI
09.30 - 12.00
CHIMPIE CHAMP

vinden in een speeltuin of cafe. Een groep van zeker 25 ouders komt
vaak naar ontmoetingen en kent elkaar dan ook goed. SAAM is echt
gevestigd is en daar zijn we enorm blij mee!
Alsof dit nog niet genoeg is, groeit ook de organisatie van SAAM.
JoAnn, Lori en ik begonnen met z'n drietjes, maar inmiddels denken

18 JANUARI
10.00 - 12.00
SAAM IN OPEN

en organiseren steeds meer ouders mee. Sommigen zijn gastvrouw,
anderen organiseren hele activiteiten en weer anderen helpen mee
met opbouwen of opruimen. Zo mooi en zo fijn! Dit vergroot de
mogelijkheden van SAAM enorm en maakt het ook nog leuker. Want
ook hierin staat SAAM voor samen. Alleen door het samen te doen,
kunnen we SAAM laten groeien en bloeien. En daar zijn we dus volop
mee bezig. Fantastisch!
Wil je ook een keer naar een ontmoeting komen? Kijk op onze
agenda en kom gerust langs. Iedereen is welkom en ontmoetingen
zijn vrij toegankelijk, vaak zonder aanmelding. Uitgebreide informatie
over de ontmoetingen is te vinden op onze Facebookpagina.
Heb je nog vragen? Wil jij ook iets extra's bijdragen? Laat het ons dan
weten. We kunnen bij heel diverse dingen nog hulp gebruiken!

23 JANUARI
14.00 -16.00
SPEELMIDDAG

25 JANUARI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

SAAM IN OPEN

Naast SAAM in OPEN is er ook
SAAM in De Klif. Ook om de
week op de vrijdagochtend,

Heb je een kindje van 0 tot 3 jaar en wil je graag een keer andere

maar dan in de even weken!

ouders en kinderen ontmoeten?? Kom dan eens op vrijdagochtend

Start vanaf half 10.

een drankje met ons drinken!!

Kom ook daar gerust een keer
langs. Voor ouders uit Nijmegen

We zijn om de week te vinden bij Slowcafe OPEN. Een

Noord is het maar een klein

ontmoetingscafe in de Lange Hezelstraat, dat ons een jaar geleden

stukje lopen. Maar ouders

met open armen heeft ontvangen. We zijn er inmiddels vaste klant en

steken er ook de brug voor over!

om de week hebben we boven ons eigen plekje. In de oneven weken,
van 10 tot 12!!
We hebben een afgesloten ruimte, die ook met kinderwagen
achterom bereikbaar is. in de ruimte ligt een groot speelkleed en er is
voldoende speelgoed aanwezig voor de allerkleinsten. De kinderen
vermaken zich altijd prima. Waardoor er voor ouders volop de
mogelijkheid is om samen te kletsen en te kijken naar de spelende
kinderen. En je kunt natuurlijk ook een lekker drankje of hapje
bestellen om je verblijf nog aangenamer te maken!
We zien jullie graag.

Elke vrijdag
SAAM meet-up!
- Even weken
9.30 - 11.30 De Klif
- Oneven weken 10.00 12.00 OPEN Slowcafe

SPEELMIDDAGEN
door Mirmana

Maandag 14 januari gaan we naar
de binnenspeeltuin in Oosterhout.
Vanaf 09.30 uur staat Carmen bij
de Chimpie Champ en zoekt
daarna een plekje in de buurt van

"Life must be lived as play" - Plato
De speelmiddagen in de Haard zijn er voor kinderen (0-8 jaar) en ouders die
behoefte hebben aan vrij spelen. We zijn eind vorig jaar begonnen met het
organiseren van deze speelmiddagen en het is elke keer anders. Elk persoon,
klein of groot, geeft de speelmiddag weer een andere kleur - en dat maakt het
juist zo leuk.

de speelplaats voor de
allerkleinsten. Zin om ook met
ons naar de binnenspeeltuin te
gaan? Gezellig! We zetten een
bordje met het SAAMlogo op de
tafel waar we zitten.

Al staat er van alles klaar, speelgoed, spelletjes, boeken, knutselspullen, kleden
stoelen en tafels, de speelmiddagen zijn een leeg canvas waarop iedereen vrij is
om te komen schilderen. Heb je bijvoorbeeld een talent dat je graag wilt delen
of lijkt het je leuk om eens andere mensen te schminken? Of heb je een spel
bedacht wat we met een groep kunnen uitvoeren? Dan heb je hier de ruimte!
Eens in de zoveel tijd is er een thema. Zo hebben we voor volgende week het
thema "knutselen met restjes", waarbij we in de container graaien naar
voorwerpen om er een nieuw leven in te blazen. Iedereen kan voorwerpen
meenemen om te gebruiken. Oude schoenen, veren uit een matras, kapotte
gordijnen, plastic flesjes of dopjes. En als aan het einde van de dag de spullen
niet zijn aangeraakt, dan kunnen ze alsnog bij het vuil.
Bij deze middagen is het voornaamste dat iedereen kan doen waar hij/zij zin in
heeft. Of het nu wat kletsen is, rustig een boekje lezen, tikkertje doen, een hut
bouwen, meedoen met een thema of gewoon even niksen. Niks moet en er kan
veel.
Koffie, thee en fruit staat klaar. Voel je vrij om ook wat mee te nemen om te
delen!
We hebben de aarde voor de speelmiddag gelegd, maar iedereen mag zaadjes
planten. Heb jij nog leuke ideeën die je vooraf wil bespreken? Stuur dan even
een berichtje of bel naar 06-36531740 (Mirmana).

Voor meer informatie of
inlichtingen:
www.facebook.com/saamnij

BEDANKT VOOR
HET LEZEN EN HOPELIJK TOT
ZIENS
STICHTING SAAM NIJMEGEN

megen.nl,
saamnijmegen@gmail.com
of 06-49960245 (Jiske)

