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Beste Shantala collega, 

 

Zondagochtend: een goed gevulde beker Latte Macchiato naast me, 

klassiek muziek op de achtergrond, buiten regent het terwijl de zon 

schijnt. Dit alles bij elkaar is voor mij genieten, want ik ben gezond, ik 

heb een fijne familie, lieve vrienden, fantastisch werk, fijne collega's en 

daarnaast  werk ik samen met inspirerende en actieve (bestuurs)leden 

binnen de VSD die de wereld een stukje mooier maken! Voor dit alles ben 

ik dankbaar! 

 

Vanochtend toen ik de de alsmaar verontrustende berichten rondom 

COVID-19 hoorde, zag ik onderst staande foto met tekst van Martin 

Gijzemijter en de volgende woorden kwamen in me op: 

 

Eén van de eerste levensbehoeften in deze COVID-19 tijd: 

respectvol omgaan met de ander, onderlinge verbinding, aandacht 

voor elkaar én elkaar liefdevol en verantwoord 'aanraken'/raken 

in hart en ziel. 

 

Bovenstaande is niet gemakkelijk, want angst om zelf niet besmet te 

raken, je geliefden, je cliënten, je bewoners, je deelnemers enz. niet te 

besmetten overheerst wellicht. Angst voor het voortbestaan van jouw 

werk, jouw praktijk, jouw passie en je dromen. 

Laten we in ieder geval elkaar op een liefdevolle manier bejegenen, laten 

we elkaar een "hart onder de riem steken" en er voor elkaar zijn! 
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Het bestuur van de VSD wilt samen mét jou als deskundige Shantala 

Babymassage docent en/of Shantala Speciale Zorg docent en/of 

behandelaar de wereld mooier maken. 

 

Dit doen we al méér dan 21 jaar door onder andere 

- Artikelen te plaatsten op de VSD website. Jij leest die toch ook? 

- Leidraad i.v.m. de COVID-19 die je kunt gebruiken in jouw werk. 

- Interessante scripties en artikelen onder de aandacht te brengen. 

- Met dank aan Marjan Weel een artikel over: Babymassage gunstig bij 

  geelzucht en vroeggeboorte. 

- De podcast over Huidhonger van Anouk Brugging. 

- Mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek: Effectiviteit van 

  Shantala Babymassage in de jeugdgezondheidszorg voor 

  kwetsbare gezinnen in het eerste levensjaar’. 

- De links onderaan deze VSD nieuws met jou te delen, zodat jij hier óók 

  je voordeel mee kan doen en/of kan delen met jouw cliënten én 

  collega's!  

 

Helaas hebben we vanwege de COVID-19 afgelopen voorjaar de geplande 

intervisiedag(en) voor de Shantala Babymassage docenten niet door 

kunnen laten gaan. 

 

De Algemene Leden Vergadering op 7 november gaat wél door. 

Niet live, maar via een link met teams. Dan kan jij (gemakkelijk) vanuit 



 

huis zittend achter je laptop of smartphone aan deelnemen. 

Geef je nog snel op om deel te nemen. 

Mail naar Ariëlle van Son: secretariaat@shantala.nl 

Je ontvangt dan binnenkort van haar de link om deel te nemen. De 

toekomst van de VSD bepalen we met elkaar! 

Jouw inbreng wordt dus op prijs gesteld! 

 

Tot slot: 

Het VSD bestuur wenst jou het allerbeste toe in deze roerige 

herfstperiode en hoop je te te kunnen zien en horen tijdens de 

ALV op 7 november 2020. 

 

PS Vanwege de voor mij niet te begrijpen veranderingen in het mailchimp 

     progamma, is deze VSD nieuws nét weer anders en/of minder 

     leesbaar dan anders. Excuses, Anneke Littooij 

 

     Ben jij degene die het beter kan, leuk vindt om te doen en er tijd voor 

     wilt maken? Mail naar voorzitter@shantala.nl 

 

      

     
 

Veelgestelde vragen rondom Corona en richtlijnen t.b.v jouw 

werkzaamheden  
 

Geplaatste artikelen op de VSD website interessant voor Shantala 

Speciale Zorg en/of Shantala Babymassage leden  
 

Proefschrift: Moeder-kindbinding: determinanten en impact op de 

ontwikkeling van het kind. Uitdagingen voor de geboortezorg  
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Babymassage gunstig bij geelzucht en vroeggeboorte  
 

Podcast Huidhonger door Anouk Brugging  
 

Scripties Ouderschap & Ouderbegeleiding  
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