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Beste Shantala-collega, 

 

Afgelopen weken heb ik mijn boekenkast opnieuw 

geordend en zag ik weer enkele titels van boeken die ik 

graag met de VSD wilt delen. 

Ik denk dan vaak: "Oh dat is mogelijk interessant voor de 

VSD".  

We zijn tenslotte een vakgroep om elkaar te inspireren, 

kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Vandaar 

onderaan deze VSD nieuws enkele titels van boeken. 

 

Heuglijk nieuws: Afgelopen maand januari hebben we weer 

3 nieuwe Shantala babymassage docenten/nieuwe leden 

mogen verwelkomen binnen de VSD. Zij hebben de 1-

daagse scholing gevolgd. Waren zeer tevreden over deze 

dag en vonden het een meerwaarde voor hen bij de 

uitoefening van hun vak. Hopelijk zien we jullie op 

zaterdag 6 april op het VSD congres! Van harte welkom! 

 

Elkaar inspireren, kennis delen en ervaringen uitwisselen 

doen we al bijna 20 jaar op het jaarlijks VSD congres. 

 

De congrescommissie heeft wéér interessante sprekers 

uitgenodigd. Doet er alles aan om er een inspirerende dag 

van te maken, maar zónder deelnemers géén congres en 

volgend jaar géén congrescommissie meer! 

Tot op heden zijn er nog maar 14 aanmeldingen binnen.  

Jij komt toch ook? Meld je per ommegaande aan en 

laat de congrescommissie niet in z'n hempie staan! 

Klik op één van onderstaande links voor het programma of 

mail naar vsdcongres@shantala.nl  

 

Onderstaande boeken vind ik zéér zeker de moeite 

 

https://mailchi.mp/6e67aed75a14/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-2914585?e=ea58a59eac
mailto:vsdcongres@shantala.nl
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waard om te lezen.Vandaar in deze VSD nieuws: 

- Strelen, masseren en aanraken:  

  noodzaak voor een gezond lichaam en een gezonde geest 

  geschreven door Pieter Langedijk 

- Ik kies voor liefde: 

  over de verborgen kracht van verdriet: een modern 

  levensverhaal over rouwverwerking geschreven door 

  Hannelore Ingwersen 

- Zwanger met hart en ziel: 

  met oefeningen en visualisaties op cd geschreven door 

  Riet van Rooij 

 

Heb jij interessante literatuur die je wilt delen? Mail 

naar voorzitter@shantala.nl en het wordt geplaatst in de 

VSD nieuws. 

Tot slot onderaan in deze VSD nieuws nog meer 

interessante info voor jou. Klik op de link én geef je direct 

op voor het VSD congres. 

 

Veel leesplezier én tot 6 april 20919 te Nieuwegein! 

Anneke Littooij-Landsmeer   

 

Proigramma VSD congres 6 april 2019  

 

 

Klik hier voor het aanmeldformulier van 
het VSD congres 2019 

 

 

Interactie en spel met een jonge baby 

 

 

Massage stimuleert sensomotorische 
reactie bij ouderen 

 

 

De taal van baby's 
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