
 

November 2019: 
- Impressie ALV d.d. 2 november 2019. 
- Linkedin pagina van de VSD. 
- VSD ouderboekje vertaald in het Duits en Engels. 
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 Beste Shantala-collega, 

 

Afgelopen zaterdag 2 november zaten we met 17 VSD leden en 4 

bestuursleden bij elkaar voor de jaarlijkse ALV van de VSD. 

Wat een mooie opkomst, fijne middag én inspirerende inbreng van de 

aanwezigen. 

Diverse leden konden niet aanwezig en hadden zich persoonlijk afgemeld: 

dank hiervoor want ook dát toont betrokkenheid! 

 

Tijdens de ALV werd de notulen van 2018, het jaarverslag 2018 - 2019, de 

begroting en het jaarplan 2019 - 2020 besproken. 

 

Na de pauze was het tijd voor een verrassing:  

Onder enkele stoelen was er een papiertje geplakt waarop stond welk cadeau 

men mee naar huis mocht nemen, zoals o.a. 2x het boek "Liefdevol Bevallen" 

geschreven door VSD lid Mirjam Vos, een Tricot Slen draagdoek, chocolade 

letters VSD en de Combi Cotti draagdoek. 

 

Daarna werd de film: "Een Kind" van stichting Kinderleven over hechting in het 

eerste levensjaar getoond. 

Iedereen zat aandachtig te kijken en te luisteren! 

 

https://mailchi.mp/02c676bf7123/belangrijk-informatie-over-de-wet-algemene-verwerking-van-persoonsgegevens-3053189?e=%5bUNIQID%5d
http://www.shantala.nl/


 

Toepasselijk waren onderstaande woorden n.a.v. het Chinese teken voor 

Luisteren wat voor een ieder groot en klein; jong of oud(er) geldt en de 

Shantala gedachte uitdraagt! 

Luisteren 

 

Zie mij 

zie mij écht. 

Hoor mij 

luister écht. 

Praat tegen mij 

neem me serieus. 

Toon mij je liefde en genegenheid. 

Niet om wat ik kan, 

niet om wat ik weet, 

maar om wie ik ben!Zie mijn wezenlijke ik 

mijn kern 

mijn zijn! 

 

Enkele nieuwe ontwikkelingen binnen de VSD zijn tijdens de ALV 

gepresenteerd en zullen de komende tijd via de VSD nieuws bekend 

gemaakt worden. 

Enkele ontwikkelingen zijn: 

1. Linkedin pagina van de VSD. 

    Zie de link hieronder en meld je aan bij Linkedin d.m.v. een 

     vriendschapsverzoek. 

2. Ouderboekje: Shantala Basishouding en Basisaanraking is in 

    het Engels en het Duits vertaald. Het is gratis te downloaden via de      

     site van de VSD. 

3. Nodig je fb vrienden uit om de fb pagina van de VSD te liken. 

    Dit levert meer bekendheid op voor zowel de Shantala Babymassage 

    als de Shantala Speciale Zorg. 

    Kijk aan de rechterkant bij community: vrienden uitnodigen. 

4.  Werkgroep Bijscholing: al vele jaren op het verlanglijstje en nu 

     hebben zich vier leden aangemeld en gaan deze werkgroep vorm 

     geven:geweldig! 

5.  Voedings- en Inspiratiedag voor docenten Shantala Babymassage. 

     Bij voldoende belangstelling in het voorjaar 2020.  

 

        



 

Shantalamassage voor alle leeftijden: 

• 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! 

 

Namens het bestuur wens ik je mooie Shantalamassages en een "luisterend" 

oor! 

 

Hartelijke groet, 

Anneke Littooij-Landsmeer 

  

Ouderboekje: Shantala Basishouding en Basisaanraking: 
Duit en Engels 

 

Linkedin pagina van de Vakgroep Shantalamassage 
Docenten 

 

Facebook pagina: Shantalamassage voor alle leeftijden 
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