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Beste Shantala-collega, 

 

De zomer heeft de afgelopen dagen zijn intrede gedaan. 

Hopelijk héb jij er al van genoten én ga je er nog véél 

meer van genieten! 

 

Voor velen is de zomer een moment van rust, een 

verkoelend drankje, vrije dagen, extra tijd om een ander 

te bezoeken en bij te kletsen. Voor anderen is de zomer 

een tijd van extra werken, extra oppas regelen en/of meer 

mantelzorgtaken op zich nemen, maar misschien ook wel 

een boek, artikel of tijdschrift lezen. 

 

Onderaan deze VSD nieuws links naar een blog van VSD lid 

Leonie Verhulst over Heilwol, maar ook haar andere blogs 

zijn de moeite waard om te lezen. 

Ook de blogs van "Colour your cloud" zijn interessant om 

te lezen. 

Verder kwam ik onlangs op de vernieuwde website van 

Shantala Speciale Zorg. 

Deze website beveel ik van harte aan! 

 

Vanuit het VSD bestuur kan ik mededelen dat er 

gereageerd is op de vacature voor penningmeester. 

Binnenkort hebben we een kennismakingsgesprek. 

Uiteraard gaan we Gode Roos voor haar vele 

werkzaamheden die ze voor de VSD gedaan heeft als 

penningmeester nog bedanken, maar bij deze alvast: Gode 

super bedankt en we wensen jou en jouw gezin het 

allerbeste toe! 

 

Vanaf 1 juli 2019 wordt het penningmeesterschap tijdelijk 

overgenomen door de andere bestuursleden.  

Voor al jouw vragen en/of wijzigingen betreffende de VSD: 

mail naar Ariëlle van Son secretariaat@shantala.nl 

 

 

https://mailchi.mp/3dca3f4726ea/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-2991585?e=%5bUNIQID%5d
http://www.shantala.nl/


 

Voor de functie als voorzitter is nog géén reactie binnen, 

dus mocht je er nog over aan het nadenken zijn: mail naar 

secretariaat@shantala.nl 

 

Tot slot wenst het VSD bestuur jou onderstaande toe! 

 

Blogs van Leonie Verhulst 

 

Colour your cloud: inspiratie om weer 

verder te kunnen 

 

Vernieuwde website Shantala Speciale 

Zorg 
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