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Beste Shantala-collega, 
Sinterklaas is weer in het land.  

Kinderen kijken vol spanning uit naar pakjesavond. Ouders en ouderen hebben het druk met 

cadeautjes verzinnen en inkopen doen.  

Zo kreeg ik afgelopen week 2x de vraag of ik ook een cadeaubon kon maken voor een 

cursus Shantala babymassage en 1x voor een Shantala volwassenmassage. Hoe leuk is dit!  

Heb jij een mooie Sint of Kerst Shantala cadeautip ontvangen? Laat het ons weten en we 

plaatsen het in de volgende VSD nieuws!  

 

Terugblik ALV 

Zaterdag 3 november was de Algemene Leden Vergadering te Nieuwegein. We waren met 

16 personen. Dit is inclusief de bestuursleden. 

We zijn gestart met een heerlijke en verfrissende "opstartmassage" onder leiding van Gode 

Roos.  

Vervolg zijn alle agendapunten besproken. Na de pauze sloten we de ALV af met  een 

ontspanningsmassage onder leiding van Ariëlle van Son.  

Kort samengevat: 

- we staan er financieel goed voor.  

- er is weer een lichte stijging in het ledenaantal.  

- bijscholingscursussen gegeven door leden van de VSD 

  beveelt het bestuur van harte aan. Als de bijscholing   

  geaccrediteerd is, ontvangt het VSD deksel € 15,00 

https://mailchi.mp/3720aa23e328/terugblik-alv?e=%5bUNIQID%5d


 

  korting op de bijscholing.  

- Lenie Ozga en Gode Roos geven op 9 februari 2019  

  een bijscholing Shantala volwassenmassage 

  voorzijde.  

  Meer informatie en aanmelden vind je  

  via onderstaande link:  

  http: // https: //shantala.nl/event/shantalamassage-volwassenen-voorzijde/ 

 

Gelezen de hiërarchie van behoeften van Paul Janssen: 

Klik op onderstaande link: zeer de moeite waard! 

http://annekevanderplaatsfoundation.org/hierarchie-van-behoeften/ 

   

Ook wil ik je attenderen op de interventie van Shantala babymassage individueel.  

Van groot belang voor CJG's en allen die jeugdverpleegkundigen zijn.  

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Shantala-

Babymassage-Individueel 

 

Tot slot wenst het bestuur je een hele mooie en goede decembermaand toe! 

 

 

Agenda 2019: 

- 19 januari eendaagse workshop nieuwe leden.  

-   9 februari Shantala volwassenmassage voorzijde 

-   6 april VSD Congres 2019 te Nieuwegein.  

 

 

 

  

 

Shantalamassage is in aandacht aanraken en oprecht in contact zijn geschikt 

voor jong en oud(er)! 
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