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Beste Shantala collega, 

 

Het jaar 2021 is een feit en de tijd verstrijkt . 

Voor de één gaan de dagen snel en voor de ánder lijkt de 

tijd niet vooruit te gaan.  

Helaas kunnen velen van ons nog niet doen waar ons hart 

van overloopt en/of sneller van gaat kloppen. 

 

Als Shantalamassage docent/behandelaar wil je zo graag 

verbinding maken, contact leggen, doceren/doseren wat de 

kracht van aanraking betekent voor de ander/voor een 

ieder jong of oud(er). 

De Shantalamassage staat dan wel op een laag pitje. máár 

de Shantala benaderingswijze kunnen we gelukkig wél 

uitdragen! Laten we dat vóóral blijven doen! 

 

Het bestuur én de bijscholingscommissie bestaande 

uit Lenie Ozga, Gode Roos, Kimi Uegaki én Joke van der Aa 

nodigt jou van harte uit om jouw specifieke kennis te 

delen met mede VSD-leden, want weet, dat jij als VSD lid 

een bijscholing kan aanbieden en organiseren! 

Kijk op: 

https://shantala.nl/vakgroep-shantalamassage-

docenten/vsd-bijscholingscommissie-en-bijscholingsbeleid/ 

Schroom niet, deel je kennis en kunde! 

 

PS Tevens docenten c.q. opleiders die géén VSD lid zijn, 

kunnen in samenwerking met een VSD lid óók een 
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bijscholing aanbieden;  dit VSD lid wordt dan de 

organisator van die bijscholing en dient de aanvraag voor 

erkenning bij de BC in. 

 

Dus ben jij óf ken jij iemand waarvan je denkt: zijn/haar 

kennis is interessant voor leden van de VSD bespreek de 

mogelijkheden en organiseer een (online) bijscholing! 

Gewoon doen! 

 

Tot slot wil ik nog wijzen op een mooi blog over een 

sterrenkijker. 

Daarnaast voor hen die het vakblad KLIK ontvangen: 

Anouk Brugging - van der Aa verwoordt daarin heel mooi 

wat de Shantala benaderingswijze doet met de ander. 

Helaas is het artikel nog niet digitaal beschikbaar, maar 

toch.... Anouk dank! 

 

Rest me jou een goede dag toe te wensen en "fingers 

cross" voor de nwe persconferentie van aanstaande 

dinsdag. 

 

Hartelijke groet, 

Anneke Littooij 

   

 

Blog over de sterrenkijker  
 

Lezing de hormonale fysiologie van het 
geboorteproces, borstvoeding en optimale 
hechting door Anna Verwaal: 11 februari 

2021  
 

Training Bejegening en Contact door 
aanraking: voorjaar 2021  
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