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Data om te  noteren voor jouw als VSD-lid: 

- 25 maart 2023: online ALV van de VSD 

- 19 mei    2023: Babyreflexologie voor geboorteprofessionals  

Bekijk deze e-mail in uw browser  

  

  

 

  

  

  Foto en tekst van Haptobron 

 

Beste Shantala collega,  

 

Afgelopen week de aardbeving in Turkije en Syrië en bijna 

1 jaar geleden het begin van de oorlog tussen Oekraïne en 

Rusland. Wat een verdriet, wat een machteloosheid, wat 

een angst: een ramp voor een ieder groot of klein in deze 

landen en helaas óók in vele minder bekende landen. 

Gelukkig ontspringen dan snel allerlei hulpacties, zoekt de 

mens verbinding, verdwijnen voor even de verschillen en 

worden er contacten gelegd om de ander te helpen en te 

laten ervaren dat ze er toe doen! 

 

Verbinding maken .......  dat wil het VSD bestuur óók 

met jou! 

Het VSD bestuur nodigt jou uit voor de online ALV op 25 

maart 2023. Geef je op en stuur een mail naar: 

secretariaat@shantala.nl 

Twee weken voor aanvang ontvang je de betreffende link 

 

https://mailchi.mp/5329e84f3a74/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-5855003?e=73221340f9
mailto:secretariaat@shantala.nl
https://shantala.us9.list-manage.com/track/click?u=b95b9c2036784401718c64d93&id=0454b0bf32&e=73221340f9


 

naar de online meeting. 

 

Verbinding maken .......het VSD bestuur wil je 

attenderen op de scholing babyreflexologie voor 

geboorteprofessionals op 19 mei 2023. 

 

Verbinding maken ....... het VSD bestuur heeft weer 

enkele mooie artikelen gevonden over contact maken. Je 

kunt ze lezen door te klikken op onderstaande paarse 

balken. 

 

Verbinding maken ....... het VSD bestuur wil graag met 

jou in contact komen om de nog steeds openstaande 

vacature van het secretariaat nader uit te leggen en samen 

met jou de VSD verder te laten groeien en vóóral de 

Shantalamassage  wijd en zijt bekend te laten worden. 

Geef jij je op als nieuw bestuurslid? Mail naar 

secretariaat@shantala.nl 

 

Tot slot wens ik jou alle goeds toe en hoop dat jij je 

verbonden voelt met jouw cursisten, cliënten, mede 

Shantala collega's en het bestuur van de VSD. 

 

Mede namens Arianne Bronsvoort (zij neemt  tot op 

heden de openstaande secretariaatsfunctie waar) én Dick 

Tulen (penningmeester) een hartelijke groet voor jou! 

 

Anneke Littooij-Landsmeer (voorzitter).  

  

"Babyreflexologie voor 

geboorteprofessionals".  
 

Vacature secretariaat  
 

Artikel: Muziektherapie voor de 

allerkleinsten.  
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Huidhonger: waarom aanraken zo 
belangrijk is.  
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