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BIJNA 6 OKTOBER!!!
Over anderhalve week is het zover! Dan is de SAAM Family Market. De
markt waarmee we laten zien dat er veel warmte, gezelligheid en
inspiratie beschikbaar is voor jou als ouder! Soms kan het voelen dat je
er alleen voor staat of dat je de enige bent die het ouderschap wel eens

IN DEZE SPECIAL

moeilijk of vermoeiend vindt. Maar deze markt zal je laten zien dat dat
niet zo is!! Je kunt hier met iedereen praten en je vragen stellen, je kunt
overal even lekker een kopje thee gaan drinken, je kunt je kind lekker
laten spelen en je kunt ondertussen ook nog lekkere dingen eten en

DE OCHTEND

leuke dingen kopen!! Wat wil je nog meer!?
Wij zijn ontzettend trots op wat er deze dag komt te staan en we zijn
ontzettend blij met iedereen die eraan meewerkt!
IIn deze special zullen we jullie nog duidelijker proberen te vertellen
wat er allemaal te doen is deze dag..Denken jullie er dan aan een
kaartje te kopen??
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens,
Kim en Jiske

DE MIDDAG
SPONSOREN

DE OCHTEND
VAN 10.00 TOT 13.00 UUR

De ochtend is perfect geschikt voor ouders die een kindje verwachten
en/of jonge kinderen hebben.
Er is een MARKT rondom dragen en met diverse fijne producten.
Er is een PROEFTUIN met professionals waarmee je in gesprek kunt over
het eten van je kindje, over onrustig gedrag of over borstvoeding en de
kraamperiode.
Er zijn VOORLICHTINGEN over bijv. dragen en optillen, wanneer je naar de
huisarts gaat en babygebaren.
Er zijn KINDERACTIVITEITEN, namelijk KinderCrea, Schminken en niet te
vergeten de speelkamer en het springkussen.
Er is een DRAAGCONSULT en een FOTOSHOOT mogelijk!
En dan is er ook nog allerlei lekker ETEN. Bijvoorbeeld de appelkaneelbroodjes van Streekbakker Jorrit!

MINISHOOT

DRAAGCONSULT

TOTALE OVERZICHT MARKT

BOEK NU!
Wil je een fotoshoot of draagconsult
boeken of informatie daarover
inwinnen? Mail ons dan op
saamnijmegen@gmail.com of laat
op Facebook een berichtje achter.
Want vol is vol, dus grijp nu je kans
en plan iets in!!

OVERZICHT PROEFTUIN
De proeftuin is geboren vanuit het idee dat het fijn is om voordat je
ergens voor kiest, eerst even te proeven. Zo gaat het bij eten, maar zo
werkt het toch ook bij het kiezen van een cursus of consult?. Vaak moet
het via een website of advertentie, maar hier in de proeftuin kan het live!
Je kunt er zo veel als je wil proeven van de expertise, de mensen en hun
zienswijzen. Wie weet is er wel iets dat je aanspreekt of vind je er
antwoorden op vragen of onzekerheden die bij je leven. En los daarvan is
het ook gewoon reuze interessant wat al deze mensen doen. Wat hun vak
is. Veel proefplezier!

KINDERCREA

SCHMINK

Voor de kinderactiviteiten geldt een
open inloop. Je kunt aanschuiven
wanneer het voor jullie past.
KinderCrea is vanaf 11 uur aanwezig.
Het is de bedoeling dat je er als ouder
bij blijft.

SPEELKAMER
Een kamer vol speelgoed!. Kinderen
kunnen hier even lekker spelen, terwijl
ouders wat eten of drinken of in de
ruimte ernaast langs de kraampjes
loopt. Je blijft als ouder wel
verantwoordelijk voor je eigen kind.

OVERZICHT VOORLICHTINGEN

AANMELDEN KAN!
Wil je zeker zijn van een plekje?
Mail ons dan op
saamnijmegen@gmail.com of laat
op Facebook een berichtje achter.

TICKETVERKOOP
Voor 5 euro kunnen jij en je
kind(eren) samen van deze dag
genieten! Dit is inclusief gratis
koffie, thee en water en 1
consumptiebon.
Tickets zijn te koop via:
https://www.nowonlinetickets.nl/S
hop/EventDetails/83D962AF4A23F
4F993368F8E7BE3C2A4

DRINKEN
Op diverse plaatsen staan kannen koffie, thee en water klaar. Hiervan mag je
gewoon pakken. Wel fijn om het netjes achter te laten voor de mensen die na
je komen! En vieze kopjes en glazen zoveel mogelijk naar de keuken brengen.
Er is een bar waar diverse andere dranken gekocht kunnen worden. Hiervoor is
ook de consumptiebon te gebruiken.
Mirmana maakt ter plekke een smoothie voor je als je dat wil.

ETEN
Streekbakker Jorrit heeft voor ons zijn heerlijke appelkaneelbroodjes
gebakken.
Hamoud maakt diverse Syrische gerechten
Er is soep en een broodje jam of pindakaas te bestellen.

DE MIDDAG
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR

De middag besteden we meer aandacht aan oudere kinderen en hun
ouders. De MARKT is er nog steeds, dus leuke dingen, zoals kaarsen,
natuurlijke cosmetica en bloesemremedies kunnen nog steeds gekocht
worden. De proeftuin heeft plaats gemaakt voor een WORKSHOPRUIMTE
met de workshops 'Je kind als spiegel' en 'Het Kind van 9'. De eerste is ook
toegankelijk voor ouders met jonge kinderen. 'Het Kind van 9' gaat in op
een ontwikkeling die tussen de 7 en 11 jaar kan spelen. Dan zijn er
daarnaast ook nog VOORLICHTINGEN. Bijvoorbeeld over wat je kan doen
als je geen vat lijkt te krijgen op op gedrag van je kind. Ook nu zijn er weer
speciale KINDERACTIVITEITEN, want Circus Waaghals komt langs en legt
een hele piste uit waarop allerlei trucs uitgeprobeerd kunnen worden. En
de speelkamer en het springkussen zijn er ook nog steeds. Waarbij de
voetbaltafel en pingpongtafel oudere kinderen meer aan zullen spreken
dan de jongere! Ook de FOTOSHOOT en een DRAAGCONSULT zijn nog te
boeken en er is vast nog wel wat lekkers te ETEN over. Kortom, zin in een
uitje met je kinderen en wat inspiratie rondom het ouderschap: kom ook
s'middags naar de SAAM Family Market!

OVERZICHT VOORLICHTINGEN

PRET MET BABYGEBAREN
Meteen lekker aan de slag! Met liedjes, gebaren en een kort voorleesverhaal (met
gebaren!) kun je meteen ervaren wat babygebaren inhoudt. Je krijgt 7 gebaren
cadeau, zodat de pret thuis verder kan gaan.

MARKT

HELP! IK BEGRIJP
MIJN KIND NIET
Als je kind gedrag vertoont waar
je geen vat op lijkt te hebben, kan
dat knap lastig zijn. Je wil je kind
helpen! Maar hoe dan? De sleutel
tot een doorbraak ligt in wat er
achter het gedrag schuilgaat en
dat begrijpen. Door begrip,
ontstaat er ruimte om samen
naar een oplossing te werken.. Er
ligt ergens een oorsprong, vaak is
dat het geboorteverhaal. Tijdens
de zwangerschap en de geboorte
worden overlevingsstrategieën
ontwikkeld. Deze
overlevingsstrategieën kunnen de
basis vormen van uitingen in
moeilijk gedrag.. Als je als ouder
bereid bent om anders te leren
kijken naar het gedrag, kom dan
naar deze lezing.. Je gaat
gegarandeerd met handvatten
naar huis!

OVERZICHT WORKSHOPS

WORKSHOP JE
KIND ALS
SPIEGEL!

Als ouder ervaar je dagelijks dat je
kind een krachtige spiegel kan
zijn.
Tijdens deze workshop maak je
spelenderwijs kennis met 3
ingangen om ook zelf aan de slag
te gaan met wat je in de spiegel
In de levensfase tussen 7 en 11 jaar gebeurt er veel in een kinderlijf. Het is een van je kind ziet. Dan kunnen er
‘wonderen’ gebeuren. Zoals bij
leeftijd waarin het gedrag, de gezondheid, leerprestaties en de algemene
een moeder die weer contact
behoeftes van je kind veranderen. Deze fase wordt gekenmerkt door thema’s
maakt met haar onderdrukte
die meer aandacht gaan vragen zoals: eenzaamheid, onzekerheid, onbegrip,
oerkracht en de driftbuien van
boosheid, angst, pesten, brutaliteit, heftige emoties, kinderziektes die weer
haar zoon verdwijnen als sneeuw
actief worden enz. Ieder kind wandelt op zijn hele eigen manier door deze
voor de zon.. Van harte welkom!
levensfase heen die meestal loopt in de periode van 7 tot 11 jaar.

LEZING HET KIND VAN 9

AANMELDEN KAN!

Femke geeft tijdens deze interactieve lezing een stukje
achtergrondinformatie, ze behandelt de verschillende thema’s van deze
Wil je zeker zijn van een plekje?
levensfase en je maakt kennis met passende praktische oefeningen waarmee
Mail ons dan op
jij je kind kunt helpen. Ben jij er ook bij??
saamnijmegen@gmail.com of laat
op Facebook een berichtje achter.

CIRCUS

van 13.30 tot 15.30 uur

SPEELKAMER
Een kamer vol speelgoed!. Kinderen kunnen hier even lekker spelen, terwijl
ouders wat eten of drinken of naar een workshop gaan. Er staat niet alleen
los speelgoed, maar ook een voetbaltafel en een pingpongtafel
Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun kind.

TICKETVERKOOP
Voor bezoek aan de markt en deelname aan de workshops en
voorlichtingen heb je een ticket nodig! Een ticket kost 5 euro en is
inclusief gratis entree van je kinderen, gratis koffie, thee en ranja en 1
consumptiebon. Aan deelname aan workshops en voorlichtingen zijn
verder geen kosten verbonden.
Er is ook een special middagkaartje beschikbaar. Voor 3,50 hebben jij en
je kinderen entree vanaf 13.00 uur, inclusief gratis koffie, thee en ranja.
Tickets zijn te koop via:
https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/83D962AF4A23F4F99
3368F8E7BE3C2A4
of door gebruik van deze QR-code:

DE SPONSOREN
Iedereen over wie jullie al hebben kunnen lezen helpt mee om deze
markt mogelijk te maken en is daarmee sponsor van dit event. Het is
echt een co-productie en daar zijn we ontzettend blij mee en trots op!
Drie partijen spelen een extra grote rol in de steun die ze ons bieden.
Kim van Carry Your Love vanwege haar enorme energie, daadkracht en
omdat ze het event gewoon volledig mee organiseert! Daarnaast
organiseert ze in mei de tweede editie van het draagevent Carry Your
Love. Ook iets om bij te zijn!
GVO de Klup vanwege hun gastvrijheid. Ze laten ons toe in hun
prachtige ruimte en geven ons daarin alle vrijheid voor het gebruik.
Geta van Babymoon vanwege haar enthousiasme, steun en het
vertrouwen dat ze altijd al heeft in SAAM en de potentie.

BEDANKT VOOR
HET LEZEN EN TOT ZIENS!!
STICHTING SAAM NIJMEGEN

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

