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         Het bestuur van de VSD wenst jou in 2020:  

         wel-zijn, ont-moeting, ver-binding, 

         con-tact en wel-bevinden!                                 

 

De eerste maand van 2020 heeft zijn intrede gedaan. 

Het bestuur kijkt vol verwachting vooruit het nieuwe jaar 

in. Een jaar waarin het bestuur verbinding tussen de leden 

onderling wil versterken, waarin vakmanschap, verdieping 

en samenwerken belangrijk zijn. Een jaar van doceren en 

doseren van activiteiten voor jou als lid en docent. 

 

In deze VSD nieuws vind je weer enkele interessante links 

naar artikelen voor zowel de Shantala Babymassage leden 

en de leden Shantala Speciale Zorg. 

 

Voor alle leden: 

Een korte filmimpressie van Shantala volwassenmassage. 

 

Voor o.a. de leden van de SSZ een link naar: 

"Ervaar het maar" herkenbaar en waardevol! 

Het is een stappenplan om tot een eenduidige verzorging 

te komen bij de verzorging van mensen met een (ernstig 

meervoudige) verstandelijke beperking. Het is respectvolle 

bejegening! 

 

Voor o.a. de leden van de Babymassage een link 

naar:  

"Een veilige gehechtheid is van groot belang voor de 

ontwikkeling van een kind". Maar wat houdt dat nu precies 
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in? En hoe zorg je er als ouder voor dat je kind zich veilig 

en geborgen voelt? Professor klinische kinderpsychologie 

Guy Bosmans van de KU Leuven aan het woord. 

 

Boek: 

Ik ben er ....... Wat nu?: Conny Markgraaf. 

Dit boek geeft een gedetailleerd beeld over de onbegrepen 

taal die een kind van 0 tot 5 jaar spreekt. De mooie 

natuurlijke uitingsvorm huilen verdwijnt uit de taboesfeer 

en wordt een hulp- redmiddel. 

Conny Markgraaf is een ervaringsdeskundig 

kraamverzorgster en inspirerend ouder/ babycoach, 

babymasseur en spreker. De focus ligt bij haar op de 

behoeftes van een baby, peuter of kleuter en hoe je je 

daar als ouder beter op kan leren afstemmen.  

 

Shantalamassage voor alle leeftijden voor alle dagen 

in 2020! 

• Herhaling en vertraging. 

• Aandacht en verbinding. 

• Vol overgave in het NU. 

• Geborgenheid en tederheid. 

• Aanraking en communicatie. 

• Liefde en vertrouwen. 

  Een mooie manier van contact maken! 

 

Het bestuur wens je alle goeds, geluk en gezelligheid! 

Ariëlle, Arianne, Ilse en Anneke  

 

"Ervaar het maar ....... ": de verzorging van 
mensen met een verstandelijke beperking.  
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Waarom een veilige hechting zo belangrijk 
is voor je kind.  

 

Kort filmpje over Shantala volwassen 
massage  
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