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ALLES GROEIT EN
BLOEIT
Wat heerlijk dat we weer richting het voorjaar gaan! Weer extra veel
naar buiten, het bos in, naar de speeltuin, zelfs op vakantie. Het worden
weer gezellige maanden. Ook bij SAAM! Want we hebben hem nog
niet gepland, maar er komt zeker weer een speeltuintour aan. En er
wordt alweer gepraat over SAAM kamperen. Wat er ook vast en zeker
weer van gaat komen. Heerlijk!
Ondertussen plukken we gewoon de vruchten van de ontwikkelingen
van de afgelopen maanden. Want we hebben niet stil gezeten. Een
steeds grotere groep ouders denkt mee over allemaal leuke activiteiten
die we kunnen organiseren. En daarmee neemt ook de diversiteit aan
activiteiten toe. Evenals de dagen waarop activiteiten plaatsvinden! In
deze nieuwsbrief kunnen jullie hier meer over lezen.
Wat wel ontzettend jammer is, is dat Slowcafe OPEN gaat sluiten. We
wisten dit al langer, maar de sluiting is nog verder vervroegd. Al per 1
april zijn de deuren gesloten. Dus we kunnen nog maar 2 keer
samenkomen op deze fijne plek. Komt allen om hier nog even extra
van te genieten!!
We hopen dat het leuk en fijn is om weer extra op de hoogte te zijn.
Heb je input of vragen, laat het ons weten. Aan het einde van de
nieuwsbrief staan onze contactgegevens!
Veel leesplezier en op naar nog meer fijne SAAM-momenten.
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WAAROM SAAM?
Door Jiske
Waar komt het idee eigenlijk vandaan? En vanuit welke behoefte heb
ik het samen met JoAnn en Lori opgezet? Is het omdat ik me

AGENDA MAART 2019

14 MAART
10.30 - 11.30
SAAM SPORTEN!

eenzaam voelde? Of niet wist wat te doen met de kinderen?
In een zekere zin is het antwoord ja. Bij mij is het idee van SAAM wel
geboren vanuit een gevoel van eenzaamheid. Ik heb leuke en lieve
vrienden, fijne familie en een erg zorgzame man. Ik woon ook in een
leuke buurt en we hebben een gezellig huis. Ik zat dus niet eenzaam

15 MAART
10.00 - 12.00
SAAM BIJ OPEN

achter de geraniums. Wel veranderde mijn leven enorm, toen mijn
oudste dochter Nina geboren werd. Ik heb me nog nooit zo onzeker
gevoeld en het was voor mij echt zoeken wat het moederschap
inhield, wat ik ervan vond en wat ik erin wilde. Ik vond daarin niet
meteen aansluiting bij mijn directe omgeving. Veel vrienden hadden
(nog) geen kinderen, vrienden en familie die ze wel hadden, woonden

20 MAART
10.00 - 12.00
SAAM IN DE WIJK WEST

verder weg. Ook bleek ik vanuit mijn hart het ouderschap op een
manier te willen aanpakken die anders voelde dan wat ik om me
heen zag. Met name dit was voor mij een enorm persoonlijk proces
was. Eentje die mij enorm overweldigd heeft en waarbij ik om hulp
vragen moeilijk vond. Wist ik veel, dat een deel van de onzekerheid
en de vragen er gewoon bij horen!?
Later merkte ik ook dat mijn dochter Nina meer de wereld wilde
ontdekken en met mij samen onder de mensen wilde zijn. Ik vond
het moeilijk haar dit te bieden. Want in een speeltuin weet je niet of
je iemand tegenkomt en of de andere ook verder contact wil maken.
En in de winkel of het cafe is het contact kortdurend, waarna je weer

22 MAART
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

29 MAART
10.00 -12.00
SAAM BIJ OPEN

naar huis gaat.
Vanuit deze twee dingen, de impact van kersvers ouderschap en je
kind de wereld willen laten zien, is SAAM geboren. Als plek waar je
gemakkelijk je ervaringen en gevoelens kan delen, waar jij en je kind
andere ouders en kinderen leren kennen en waar je met elkaar leuke,
gezellige en leerzame dingen kunt doen.

29 MAART
10.00 - 11.30
THEMAOCHTEND KIND
VAN 9

SAAM IN DE WIJK
Naast het ontmoeten van mensen uit heel Nijmegen (en omstreken), is het ook
leuk om ouders en kinderen uit je eigen wijk te leren kennen. Of om lopend
naar een activiteit te komen en leuke plekjes in de buurt te verkennen! Daarom
zijn we vorige maand gestart met het initiatief 'SAAM in de WIJK'.
In Nijmegen Noord, waar we om de week op vrijdag 'SAAM in De Klif'
organiseren, loopt zo'n wijkinitiatief eigenlijk al een jaar. We merken dat veel
ouders uit de wijk hier op af komen en zich hierdoor extra verbonden voelen
met elkaar. We breiden dit nu uit met een groepsapp en zo proberen we extra
ontmoetingen buiten de vrijdag om te organiseren. Op woensdag 10 april vindt
hoogstwaarschijnlijk de eerste keer plaats. Dus woon je in Nijmegen Noord of
Lent, sluit vooral aan! En wat voor alle activiteiten geldt, geldt ook voor deze
wijkactiviteiten: iedereen is welkom! Dus sluit vooral ook aan als je niet in
Nijmegen Noord woont. Gezellig!
De tweede wijk waar we met wijk-ontmoetingen gaan starten is Nijmegen
West. Ook hier is een groepsapp opgestart en ouders reageren meteen
enthousiast! Alleen dat al is een gezellige manier om extra buurtgenoten te
leren kennen. En het zou ook nog een gemakkelijke manier kunnen zijn om
een spontane afspraak te plannen! Ook voor deze wijk staat de eerste officiële
ontmoeting gepland. Op 20 maart komen we voor het eerst samen. Waar, daar
wordt nog aan gewerkt, dus volg dat even op Facebook.. Kom je uit West en wil
je al altijd een keer naar een ontmoeting komen? Kom dan gezellig langs. Leuk!
Wil je ook dat we bij jou in de wijk of buurt een ontmoeting gaan organiseren?
Laat het ons dan weten! Wie weet kunnen we samen iets opstarten. Onze
contactgegevens staan onderaan de nieuwsbrief.
Tot ziens!

AGENDA APRIL 2019

1 APRIL
09.30 - 11.00
SAAM KINDERCREA

5 APRIL
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

5 APRIL
16.00 - 19.00
SAAMEN ETEN
10 APRIL
10.00 - 12.00
SAAM IN WIJK NOORD

19 APRIL
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF
24 APRIL
04.00 - 16.00
SAAM IN DE SPEELTUIN
27 APRIL
KONINGSDAG

SAAM meet-ups
op vrijdagochtend

HET KIND VAN 9
Op vrijdagochtend 29 maart organiseert Femke Bouwmeister een
themaochtend voor ouders met kinderen tussen de 7 en 11 jaar in
OPEN..
In de levensfase tussen 7 en 11 jaar gebeurt er veel in een kinderlijf. Het
is een leeftijd waarin het gedrag, de gezondheid, leerprestaties en de
algemene behoeftes van je kind veranderen. Deze fase wordt
gekenmerkt door thema’s die meer aandacht gaan vragen zoals:
eenzaamheid, onzekerheid, onbegrip, boosheid, angst, pesten,
brutaliteit, heftige emoties, kinderziektes die weer actief worden
enz. Ieder kind wandelt op zijn hele eigen manier door deze levensfase
heen die meestal loopt in de periode van 7 tot 11 jaar.
Om ouders inzicht te geven in wat er bij hun kind op deze leeftijd
gebeurt, houdt Femke deze thema-ochtend over 'Het kind van 9'. Je
ontvangt een stukje achtergrondinformatie, ze behandelt de
verschillende thema’s van deze levensfase en je maakt kennis met
passende praktische oefeningen waarmee jij je kind kunt helpen. Ben
jij er ook bij??

Oneven weken,
nog 2 keer in maart
10.00 - 12.00
OPEN Slowcafe

Even weken
9.30 - 11.30
De Klif

Er is beperkt plek, dus meld je snel aan via saamnijmegen@gmail.com!
Er zijn aan deelname geen kosten verbonden. Drankjes zijn voor eigen
rekening en we vragen je om minimaal 1 drankje te bestellen,
aangezien Slowcafe OPEN speciaal voor ons open is die ochtend!
Inloop vanaf 9.45, start om 10.00 uur.
Femke Bouwmeister is 16 jaar werkzaam geweest als groepsleerkracht
in het basisonderwijs en werkt sinds 2018 in haar eigen coachpraktijk
waar zij kinderen en hun ouders begeleidt bij hulpvragen over
opvoeding, emotionele ontwikkeling en bewustwording. Zij is
gespecialiseerd in de fase van het 9 jarige kind en de bijzondere band
tussen ouder en kind.

BEDANKT VOOR
HET LEZEN EN HOPELIJK TOT
ZIENS
STICHTING SAAM NIJMEGEN

www.facebook.com/saamnijmegen.nl
saamnijmegen@gmail.com
06-49960245 (Jiske)

