
 

Geachte heer, mevrouw,  

Via deze mail willen wij u graag informeren over de wekelijkse inloopspreekuren van het 1ouderpunt 
in elk stadsdeel van Amsterdam.  

Het 1ouderpunt is opgericht omdat we het belangrijk vinden dat er een ontmoetingsplek is voor alle 

alleenstaande ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat vaders en moeders elkaar nodig hebben om de 

positie van alleenstaande ouders in Amsterdam te versterken. Bij het 1ouderpunt kunnen 

alleenstaande ouders terecht voor advies en (h)erkenning. Het delen van ervaringen zorgt voor 

erkenning en herkenning van de specifieke vragen waar alleenstaande ouders mee te maken hebben.  

Het 1ouderpunt is laagdrempelig en toegankelijk en in elk stadsdeel van Amsterdam actief. 

Alleenstaande ouders kunnen hier terecht voor advies en vragen over opvoeding, rechten en 

plichten, financiële zaken, maar ook over de omgang met de ex-partner, etc. Ze zijn van harte 

welkom op een van onze spreekuren. Het 1ouderpunt werkt met een netwerk van deskundige 

adviseurs. Veel van onze adviseurs zijn zelf alleenstaande ouder. Wij hebben uitgebreide kennis van 

alle mogelijkheden en kunnen ouders adviseren en doorverwijzen naar instanties die ze verder 

kunnen helpen. 

 

 

 

In de bijgaande flyer treft u meer informatie aan over de inloopspreekuren van het 1ouderpunt. Wij 

willen u vragen deze met uw achterban te delen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Camelia Contreras op 06-55141679 of amsterdam@singlesupermom.com.  

Met vriendelijke groet,  

 

Camelia Contreras 
Team Single SuperMom en 1ouderpunt 
www.1ouderpunt.nl 
 

Stadsdeel Dag Tijdstip Locatie Adres

Centrum Maandag 9.00 - 13.00 Buurtcentrum De Witte Boei Kleine Wittenburgerstraat 201

Zuid Dinsdag 10.00 - 14.00 Single SuperMom Rijnstraat 208

Zuidoost Maandag 9.00 - 13.00 Buurtcentrum Holendrecht Holendrechtplein 38

Noord Woensdag 9.00 - 13.00 Huis van de Wijk de Meeuw Motorwal 300

Oost Woensdag 13.00 - 17.00 Vrouwenruimte De Kat Wagenaarstraat 184

West Maandag 9.00 - 13.00 Stichting Aminah Bos en Lommerweg 385

Nieuw west Vrijdag 9.00 - 12.00 Mannencentrum Daadkr8 President Allendelaan 719
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