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Beste Shantala collega, 

 

Zo nu en dan krijgen we van een betrokken lid de tip 

om een interessante, leerzame scholing of workshop 

onder jouw aandacht te brengen. 

 

Zo kregen we afgelopen week van Jeanne Wouters 

de tip om de training "Babybehoefte In Kaart" aan 

jou door te geven. 

Dit spiksplinternieuwe babyprogramma neemt je mee in de 

zwangerschap, geboorte én het eerste levensjaar. Daarbij 

hebben zij een kaartenset ontwikkeld, waarmee jij als 

babyprofessional uit de voeten kunt. Voor diverse 

geboortepatronen staan specifieke behoeften van een baby 

beschreven. Daardoor kan jij jouw begeleiding en plan van 

aanpak heel concreet voor ouders maken. Je wordt als het 

ware de vertaler tussen de baby en zijn ouders.  

Wellicht is deze training een verrijking voor jou als 

Shantala Babymassage Docent. 

Tot 6 maart 2021 kan je je nog voor een 

gereduceerd tarief inschrijven. 

 

Jeanne Wouters, dank voor jouw tip en actieve 

betrokkenheid! 

 

Daarnaast bevelen we ook een interessante training 

bij Studie Arena aan: 

In de training Bejegening en contact door aanraking van 

 

https://mailchi.mp/32f42d51a5e4/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-4748665?e=%5bUNIQID%5d
http://www.shantala.nl/


 

StudieArena leer je aan de hand van de basisprincipes van 

Haptonomie en Shantala hoe je de cliënt op een 

respectvolle manier kan benaderen. Op zo’n manier dat de 
ander zich geaccepteerd en veilig voelt. 

Deze training staat gepland voor het voorjaar van 2021. 

  

Klik op onderstaande paarse balken voor meer informatie 

over beide trainingen. 

 

Heb jij nu óók een interessante workshop, scholing of 

training gevolgd of gezien, schroom dan niet én mail dit 

naar het bestuur, zodat wij de informatie in een VSD 

nieuws kunnen plaatsen. Bij voorbaat dank! 

 

De VSD is er voor leden en kan door leden blijven bestaan! 

 

 
 

Lieve groet, 

Anneke Littooij 

voorzitter VSD 
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