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Beste Shantala collega, 

 

Pasen de tijd van ontluikend "groen", van 

(chocolade) eieren, familie en/of 

vrienden ontmoeten, gezellig eten, wandelen, fietsen, 

tijd voor elkaar, maar wat is er dit jaar van waar? 

 

Pasen 2020 

Gepaste afstand houden van elkaar, thuis blijven of 

extra werken in de zorg, handhaving, schoonmaak. 

Ziek worden ligt op de loer, gevoelens van angst 

en onzekerheid ........ 

 

In deze Corona-tijd wenst het bestuur van de VSD jou 

én je naasten alle goeds, gezondheid, sterkte, kracht 

én vertrouwen voor de toekomst toe! 

Laten we elkaar een hart onder de riem steken, 

elkaar niet uit het oog verliezen, elkaar inspireren 

met tips en ideeën om jouw werk mogelijk te blijven 

maken, om te vertrouwen op jouw eigen 

vakmanschap, jouw wijsheid, jouw oog voor de 

ander: groot en klein, jong en oud(er) met of zonder 

beperking! 

 

Wat doe jij om je praktijk, op termijn, bloeiend te 

 

https://mailchi.mp/edaae69c1d28/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-4122237?e=%5bUNIQID%5d
http://www.shantala.nl/


houden? 

Denk jij al na over de 1,5 mtr samenleving oftewel 

méér onderlinge ruimte bij een groepscursus?  

  

Het bestuur daagt je uit om jouw kennis en 

inspiratie juist in deze tijd met elkaar te gaan 

delen! Doe je mee? 

Mail je tip naar voorzitter@shantala.nl en zo 

inspireren we elkaar! In de volgende VSD 

nieuws wordt jouw idee geplaatst! 

 
Bij deze alvast de aftrap: 

- Zelf heb ik een inspiratie boekje gemaakt met 

  speel- en beweegtips voor ouder en kind en dit naar 

  de ouders gemaild. 

- Ik stuur kaarten naar mijn cliënten die ik tot voor 

  kort een Shantala ontspanningsmassage gaf. 

- Sta in de volgende VSD nieuws jouw tip hier? 

 

  Schroom niet, mail, inspireer en help elkaar! 

 

Tot slot ik kan het niet laten: een hartverwarmend en 

mooi boek: 

 

"Ik houd je vast".   Geschreven door Annette Bakker. 

 

 

 

Mede namens Ariëlle van Son, Arianne Bronsvoort en 

Ilse Visscher wens ik jou, je gezin, je naasten, je 

collega's fijne Paasdagen, gezondheid en alle goeds 



 

voor de komende - alles - is -anders- tijd. 

 

Lieve groet, 

Anneke Littooij 

voorzitter VSD 

  

Boek: Ik houd je vast: de kracht van 
aanraking voor je kind 
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