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Beste Shantala-collega, 

 

In deze VSD nieuws een enthousiast verslag en foto-impressie 

aangeleverd door Manja Bos, die de bijscholing Shantala 

volwassenmassage volgde op zaterdag 9 februari 2019. Manja 

hartelijk dank voor het schrijven van dit verslag. 

De bijscholing werd gegeven door 2 leden van de VSD namelijk 

Lenie Ozga en Gode Roos. 

 

Krijg jij nu óók meteen zin om deze bijscholing te volgen? Mail 

dan naar Lenie Ozga en vraag aan haar wanneer de eerstvolgende 

bijscholing Shantala volwassenmassage weer gegeven wordt. 

Haar mailadres is: lenieozga@gmail.com 

 

Verder in deze mail een link om je nog op te geven voor het VSD 

congres van zaterdag 6 april 2019. 

Voor informatie over het congres: mail naar 

vsdcongres@shantala.nl 

Je kunt je ook nog aanmelden voor de gratis workshop privacy en 

AVG op zaterdagochtend 11 mei 2019. 

Mail dan naar voorzitter@shantal.nl  

 

Verslag door Manja Bos: 

Op zaterdag 9 februari stapte ik al vroeg in de auto voor een 

dagje Lunteren. Dat is voor een Groningse niet direct om de hoek, 

maar ik keek uit naar een heerlijke dag vol Shantala en dat is al 

een cadeautje opzich. 

In Lunteren ontmoet ik samen met 5 Shantalamassage collega’s 
Lenie en Gode voor de bijscholing Shantalamassage voor 

volwassenen. Vorig jaar was ik op deze locatie met deze dames 

toen in lid wilde worden van de vakgroep, nu maak ik de 

volwassenmassage compleet en kan ik ook deze aanbieden in 

mijn praktijk.  

 

https://mailchi.mp/7b758faf52c9/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-2932161?e=%5bUNIQID%5d
http://www.shantala.nl/


Een dag vol mooie gesprekken, heerlijke massage en nieuwe 

kennis. Lenie en Gode delen hun jaren lange kennis en ervaring 

graag, als ook de gesprekken met andere deelnemers die ik heel 

waardevol vindt. 

Het kijken en daarna uitvoeren van de massage is een prettige 

manier van werken, vooral ook omdat je zelf ook de massage mag 

ontvangen. Wat goed om te ervaren hoe dat is, hoe ontspannend 

de vertragende ritmische bewegingen werken en hoe heerlijk de 

hoofdmassage is. Deze deed ik bij thuiskomst bij mijn middelste 

kind van 9, die werd daar ook heel blij van.  

Kortom een waardevolle dag in het mooie Lunteren met fijn 

gezelschap en een heerlijke lunch!  

Wisten jullie dat je nu 15 euro retour krijgt van de vakgroep als 

je deze bijscholing volgt, dat maakt het wel heel aantrekkelijk.  

 



 

  

Een hartelijke groet van allen die deze bijscholing gevolgd 

en gegeven hebben en tevens van het VSD bestuur en de 

congrescommissie.   

Proigramma VSD congres 6 april 2019 

 

Klik hier voor het aanmeldformulier van het VSD 
congres 2019 
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