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Beste Shantala-collega, 

 

De maand oktober heeft zijn intrede gedaan: buiten regent 

het, binnen is het behaaglijk warm.  

Tijd voor een boek lezen op de bank of een mooi artikel over 

de kracht van aanraken lezen achter de pc met een kop 

thee/koffie in de buurt en een ontspannend muziekje op de 

achtergrond. Pluk de dag en lach! 

 

Wat betekent de maand oktober voor jou? 

Wat heb je gehoord,gelezen, meegemaakt en wil je graag 

delen met je VSD collega's? 

Deel je kennis/deskundigheid, je ervaringen en wijsheid op de 

ALV of in een VSD nieuws. 

 

De VSD al meer dan 20 jaar een vakgroep voor én door 

leden! 

 

De maand oktober betekent voor het VSD bestuur 

voorbereidingen treffen voor de ALV welke plaatsvindt op 2 

november 2019 te IJsselstein. 

De uitnodigingen zijn naar alle leden per mail verstuurd. 

 

https://us9.campaign-archive.com/?e=&u=b95b9c2036784401718c64d93&id=d4c4ceca95
http://www.shantala.nl/


Laat jij via secretariaat@shantala.nl weten of je wel/niet 

aanwezig kunt zijn? Er zijn al diverse aanmeldingen binnen. 

 

Jouw aanwezigheid wordt op prijs gesteld! 

We verloten dit jaar diverse interessante boeken en 

artikelen onder de aanwezigen.  

 

Tevens vertonen we ook de film:  Een kind!  

Stichting Kinderleven wil (net als de VSD) de maatschappij 

bewust maken van de urgentie van de band tussen ouder(s) 

en kinderen.Deze film gaat over de band tussen ouders en 

kinderen in het eerste levensjaar. Ook al weten we dat het 

'best belangrijk' is om kinderen regelmatig aandacht te geven 

en er vanaf hun geboorte voor ze te zijn. Als je deze film 

gezien hebt, begrijpt men pas goed dat 'belangrijk' een 

statement is.  

 

Wist je dat.................... 

1. Dinsdag 15 oktober in het Filmhuis te Den haag de film  

    "These are my hours" draait. 

    Zie onderstaande link. 

 

2. In januari en februari 2020 in het theater: 

    "Dag mama" te zien is. 

    Zie de onderstaande link. 

 

3. TNO bezig is omtrent aanvraag wetenschappelijk  

    onderzoek: effectiviteit Shantala Babymassage individueel. 

 

4. Er evidence based onderzoek is gedaan naar 

    Shantalamassage in de gehandicaptenzorg. 

    Zie onderstaande link. 

 

5. Er met grote regelmaat artikelen geplaatst worden op 

   de website van de VSD: www.shantala.nl/artikelen  

 

6. Het zéér de moeite waard is om al het bovenstaande tot je 

    te nemen? 

 

7. Alle leden vanwege het 20-jarig bestaan van de VSD 

    verrast zijn met onderstaand cadeau in hun brievenbus. 

mailto:secretariaat@shantala.nl
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8. Het bestuur heel veel bedankjes heeft ontvangen en we 

   dat fijn vinden. 

 

9. Als jij niets ontvangen hebt, dan een mail naar 

   secretariaat@shantala.nl moet sturen, zodat we het alsnog 

   willen verzenden. 

 

10. Wijzigingen betreffende mailadres, woonadres, 

      telefoonnummer enzovoorts doorgegeven moeten 

      worden aan secretariaat@shantala.nl   

      Alléén dan kunnen wij de correspondentie met de VSD zo 

      goed als mogelijk garanderen. 

 

11. Het bestuur jou een mooie oktobermaand toewenst en je  

      van harte welkom heet op de ALV te IJsselstein op 

      2 november 2019. 

 

   

 

Anneke, Ilse, Ariëlle en Arianne wensen jou vandaag, morgen 

en alle dagen daarna een hele fijne dag!   

   

 

Dinsdag 15 oktober 2019 een unieke film in 
het Filmhuis te Den Haag: "These are my 

hours".  
 

Dementie in theater: "Dag mama".  
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https://www.filmhuisdenhaag.nl/agenda/event/filmfocus-these-are-my-hours
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Evidence based onderzoek over Shantala 
massage. Lees het op Kennisplein van de 

gehandicaptensector.  
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