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VAKANTIE VOORBIJ!
Hebben jullie fijne weken gehad? De schoolvakanties zijn weer bijna
voorbij en het 'gewone' leven' gaat weer steeds meer van start! Heerlijk
om even alles wat losser te laten, of niet? Met kinderen kan vakantie
soms ook wel zoeken zijn. En energie kosten. Zeker met die hitte die
we gehad hebben! Hopelijk is het een beetje van alles geweest. En
hebben jullie vooral ook genoten van het samenzijn, leuke dingen en
lekker weer!
Met SAAM hebben we natuurlijk ook even vakantie gehad. Even geen
georganiseerde ontmoetingen. En even tijd om alles los te laten en te
laten bezinnen. We hebben de afgelopen maanden extra veel tijd
besteed aan het nadenken over de toekomst van SAAM. Dit was
intensief en heel fijn. Het heeft mooie inzichten gebracht, die we hierna
met jullie zullen delen.
In de nabije toekomst staan weer een paar erg leuke dingen op stapel!
Zo beginnen we weer met een speeltuintour. Lekker laagdrempelig zo
na de vakantie: gewoon naar de speeltuin en wat kletsen en spelen
met anderen. Er komt een heuse SAAM Family Market aan, met heel
veel leuks en interessants voor ouders en jonge kinderen. Overal kun je
verderop meer over lezen.
ook willen we jullie dolgraag nog even deelgenoot maken van ons
fantastische kampeerweekend dat we begin juli hadden. We hebben
genoten!!
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens.
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BOUWEN AAN DE DROOM
DOOR JISKE

In juni had ik de eer om te mogen deelnemen aan de training 'Bouw je
Nijmeegse droom'. De gemeente had deze ingekocht als steun en
waardering voor een paar initiatieven. Wat een cadeau dat wij daaraan
mee mochten doen!!
Het heeft me enorm op weg geholpen in wat ik nou verder met SAAM wil
en kan.. Vanuit welk verlangen SAAM geboren is en wat ik allemaal nog
kan en wil doen om dit verder tot leven te laten komen.
Het verlangen dat onder SAAM ligt, is dat ik wil dat iedereen erbij hoort
en dat iedereen weet dat ze OK zijn en dat het OK is wat ze doen. In het
bijzonder in het ouderschap, een tijd van verandering en onzekerheid, wil
ik dat ouders weten dat het OK is wat ze doen. En dat het ook OK is wat
hun kinderen doen. Ik haalde in de training het voorbeeld aan van mijn
oudste dochter die best vaak boos en verdrietig kon zijn in het openbaar.
En als ze dan op de grond lag in de supermarkt, wilde ik het zowel
wegstoppen en laten ophouden als er gewoon laten zijn en haar troosten.
Het heeft even geduurd voordat ik er ook echt alleen nog maar voor haar
kon zijn... en dan ook de ene keer beter dan de andere.. En in dit
voorbeeld zijn zowel haar emoties als mijn zoektocht naar hoe ermee om
te gaan OK. Dat voel ik zo sterk! En ik hoop echt van harte dat dat ook is
wat SAAM mensen kan brengen. Een plek waar je weet dat het OK is.
Waar je mag zoeken, waar je mag vinden, waar je lol mag hebben, waar je
mag huilen: alles mag er zijn!
Wat ook heel mooi geweest is voor mij in dit traject, is dat ik heb gevoeld
dat de weg die we nu bewandelen met SAAM, van ontmoetingen op
verschillende plekken en onderling als ouders bedenken wat leuk is om
samen te doen, nu eigenlijk gewoon klopt! Ik heb lange tijd gedacht dat
het belangrijk was om op zoek te gaan naar een vaste plek. Waar echt een
huis gebouwd kon worden vol prachtige initiatieven, workshops,
activiteiten, coaching, etc. En tijdens dit traject heb ik dat ook heel erg
neer willen zetten en uit willen werken. En de uitkomst is eigenlijk dat dat
het OK is zoals het is!! En vanaf het moment dat dat gevoel er was, ging
het weer helemaal stromen en was het dus gewoon goed.
Dus op naar nog meer SAAM zoals het nu is!! Ik hoop dat jullie ervan
genieten.

AGENDA AUGUSTSUS
2019

WOENSDAG 14 AUG
14.00 - 16.00
SAAM SPEELTUINTOUR
'T BOERENLANDJE

WOENSDAG 21 AUG
09.30 - 11.30
SAAM SPEELTUINTOUR
SPEULPLEK OOIJ

VRIJDAG 23 AUG
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

WOENSDAG 28 AUG
14.00 - 16.00
SAAM SPEELTUINTOUR
'T VELDJE

SPEELTUINTOUR

AGENDA SEPTEMBER

Wegens succes vorig jaar, ook dit jaar weer een speeltuintour!
Verschillende ouders hosten in een speeltuin bij hun in de buurt een
onntmoeting. Zo leren we allemaal nieuwe speeltuinen en plekken
kennen. Of komen we gewoon eens ergens anders dan alleen in de
speeltuin om de hoek!

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
09.30 - 11.30
SAAMEN IN DE KLIF

Dus kom gezellig naar 1 van de middagen toe. Fiona, Greetje en
Carmen ontmoeten jullie graag op de drie woensdagen op rij.
En wil je zelf ook een keer een groepje uitnodigen bij een speeltuin bij
jou in de buurt? Laat het ons dan weten. We kunnen de speeltuintour
zo verlengen met een paar speelmomenten in september. Er vanuit
gaande dat het ook dan nog wel lekker weer kan zijn.

2019

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
16,00 - 19.30
SAAMEN ETEN

WOENSDAG 11 SEPTEMBER
09.30 - 11.00
SAAM NAAR KINDERCREA
ZONDAG 15 SEPTEMBER
10.00 - 17.00
KRAAMPJE KION
KINDERFESTIVAL
VRIJDAG 20 SEPTEMBER
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

SAAM KAMPEREN
DOOR RENI

Ook in 2019 was SAAM-kamperen weer een fantastisch geslaagd weekend!
Op vrijdag werd onder een heerlijk zonnetje het kamp weer opgeslagen. De
kinderen gingen meteen op verkenning en zwermde met zijn allen over het
kampeerterrein heen. Rond etenstijd was het kamp zo goed als compleet en
genoot iedereen van elkaars meegebracht eten en pizza. In de avond mocht
het vertrouwde kampvuur niet ontbreken. Waar we weer met veel plezier
liedjes hebben gezongen, net zolang totdat alle kindjes omvielen van de slaap.
Zaterdag startte wederom met een heerlijk zonnetje. En de ochtend werd
helemaal compleet gemaakt met mindfull yoga voor jong en oud. Heel
bijzonder om te ervaren. Je zag iedereen zichtbaar genieten. Ondertussen
hadden de kinderen zich gemengd met allerlei andere kinderen op de
camping en werd er naar hartelust gespeeld. In de middag was het tijd voor de
vrouwencirkel. Waarin op een warme manier ervaren werd hoe we steun van
elkaar konden ontvangen door middel van oefeningen. Het blijft mooi deze
sisterhood-verbondenheid. Het weer nam een grillige wending waardoor we
moesten gaan schuilen voor de regen. Ook dit kreeg zijn charme toen iedereen
zich verzamelde in de grootste tent. De BBQ ging gewoon door en al schuilend
werd alles heerlijk opgegeten. De bonte avond is hierdoor letterlijk in het water
gevallen. Maar in plaats daarvan was er knusse gezelligheid in de tent. Eenmaal
wat droger werd de camping prachtig opgekleurd door een regenboog. Later
op de avond is er door een klein groepje alsnog een kampvuurtje gestookt.
Ditmaal met eigen gesprokkeld hout.
Zondag was het weer tijd om alles af te breken. Maar niet voordat er eerst
gezellig ontbeten werd. En na het opruimen was er nog tijd voor een
gezamenlijke lunch. Iedereen was voldaan en keek met veel plezier terug naar
het prachtige weekend. Dit moest wel afgesloten worden met een paar liedjes
en gitaarmuziek.
Dankjewel SAAM-kamperen dat je weer zo fantastisch was!
Tot volgend jaar!!

SAAM FAMILY MARKET
We organiseren op zondag 6 oktober de eerste SAAM Family Market!!
Borstvoedingsweek, International Babywearing Week en de Week van de
Opvoeding vallen bijna allemaal samen, met 6 oktober als perfecte datum
voor een leuke markt met van alles rondom dragen, borstvoeding en
opvoeding. Er is veel ruimte om vragen te stellen en te ontdekken, met
bovendien veel aandacht voor gezellig samenzijn.

GREEP UIT HET
PROGRAMMA

Laat je onderdompelen in de fijne en gezellige sfeer, speciaal voor ouders
en kinderen! Met veel leuks en interessants. Zo is er een draagmarkt, met
draagconsulenten waar je een consult kunt boeken. Er is een proeftuin
met van alles rondom kinderen en ouderschap. Er zijn lezingen en
workshops over opvoeden. Kortom, echt een dag om bij te zijn!
Tickets zijn 6,50 euro per volwassene en zijn inclusief gratis entree voor de
kinderen, onbeperkt koffie en thee en 2 consumptiebonnen. Er is ook een
speciale speelkamer voor kleine en grotere kinderen. Evenals een paar
kindgerichte activiteiten. Volg het event voor alle laatste informatie:
https://www.facebook.com/events/851646778535810/
En: speciaal voor de snelle beslissers zijn de eerste kaarten 3,50 euro. Dus
twijfel niet langer, bestel nu je ticket via:
https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/83D962AF4A23F4F993
368F8E7BE3C2A4

TICKETVERKOOP:

We zien je daar!!
Er is nog ruimte in het programma en op de markt, dus laat het weten als ook jij
graag iets wil doen of delen!!
En wil je helpen flyers te verspreiden: we horen het graag. We hebben er extra veel
besteld om heel Nijmegen op de hoogte te brengen!

BEDANKT VOOR
HET LEZEN EN HOPELIJK TOT
ZIENS
STICHTING SAAM NIJMEGEN

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

