
 

Januari 2019: 

- VSD congres 6 april 2019 

- Mededelingen vanuit het bestuur 

- Vacatures bij de congrescommissie 

- Interessante links om te openen en te lezen  

 

Bekijk deze e-mail in uw browser  

 

  

  

 

 

  

Beste Shantala-collega, 

Het jaar 2019 is alweer enkele weken daar. Reden te meer 

om weer een VSD nieuws te maken en te verzenden. 

 

Regelmatig lees ik interessante artikelen die ik zou willen 

delen met jou, maar op de één of andere manier schiet het 

er toch vaak bij in en komt het er niet van.  

Heb jij hier ook last van? Gelukkig dan ben ik niet de 

enige. 

 

Lees jij iets interessants en vind je dat dit meer 

bekendheid moet krijgen binnen de VSD? Mail dit naar 

voorzitter@shantala.nl . Jouw inbreng wordt gewaardeerd 

en geplaatst in een volgende VSD nieuws. 

Bij voorbaat staan onderaan deze VSD nieuws weer een 

aantal, mijn insziens, zéér interessante links. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur:  

• Zaterdag 9 februari 2019 wordt er door Lenie 

Ozga en Gode Roos een bijscholing 

Shantalamassage  volwassenen voorzijde gegeven. 

Opgeven kan nog. Kijk op de website van de VSD 

voor aanmelden: www.shantala.nl/agenda 

• Zaterdag 6 april 2019 VSD congres. Heb jij je 

al opgegeven? Gewoon doen: het wordt weer een 

inspirerende dag met fijne sprekers en elkaar ont-
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moeten! Binnenkort ontvang je NOGMAALS de 

uitnodiging bij jou in je postvak. Heb je hem NIET 

ontvangen kijk dan in je spamvak. We kijken uit 

naar jouw komst!  

• De VSD congrescommissie is op zoek naar 

minimaal 2 nieuwe leden. Zowel Lianne Zuidgeest 

als Anneke Littooij stoppen (na vele jaren) met het 

organiseren van het VSD congres. Meer informatie 

bel of mail naar Anneke Littooij 06 - 40 52 32 32 of 

info@ouderkindmoment.nl 

• Augustus 2019 bestaat de VSD 20 jaar. Dit 

willen we als bestuur niet ongemerkt voorbij laten 

gaan en met vele leden vieren in september of 

oktober 2019. Heb  jij een leuke idee of invulling 

voor het 20-jarig bestaan? Mail jouw idee naar 

secretariaat@shantala.nl. Op het VSD congres van 

6 april willen we alle ideeën bekend maken en het 

idee met de meeste stemmen (samen met jou) tot 

uitvoering brengen. 

• Goed nieuws: Zorgverzekeraar De 

Amerfoortse vergoed bij een aanvullende polis 

een gedeelte van een cursus (Shantala) 

babymassage. Het bestuur is nog in contact met 

Aevitae. 

• Vergeet niet onderstaande links te openen en 

te lezen. Ze zijn ECHT de moeite van het lezen 

waard!                                  

 

De VSD een Vakgroep voor én door leden om elkaar 

te inspireren, enthousiasmeren en vooral kennis en 
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ervaringen te delen met elkaar!             

 

Een hartelijke groet en veel leesplezier, 

Anneke Littooij-Landsmeer    

 

 

Bijscholing Shantalamassage voorzijde 
volwassenen: 9 februari te Lunteren  

 

 

Mooie tekst over dementie: 'Mag ik dan bij 
jou?' door © Hans Cieremans  

 

 

Prof. dr. Erik Scherder over het belang van 
Aanraken in de Ouderenzorg  

 

 

Postnatale depressie treft vaders net zo 
goed  

 

 

WOLK is een theatervoorstelling met dans, 
tekst en muziek over postpartum 

depressie.  
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