
 

September 2018 
- nieuw postadres secretariaat 
- 3 november 2018: ALV te Nieuwegein 
- 6 april 2019: VSD Congres te Nieuwegein 
- Afstudeerscriptie over Shantalamassage bij geadopteerde kinderen 

Bekijk deze e-mail in uw browser 

  

  

 

  

Beste Shantala-collega, 

  

De zomer is voorbij. Een periode van iets meer bezinning en rust. 

Het nieuwe verenigingsjaar is begonnen! 

 

Lianne Zuidgeest (secretariaat) en Ariëlle van Son zijn verhuisd. 

Doordat Lianne verhuisd is en een periode géén 

internetverbinding had, kon ze de mail van de VSD niet 

beantwoorden. Hierbij haar welgemeende excuses!!! 

Nieuw postadres van het secretariaat is: 

Fahrenheitstraat 310, 2561 EK Den Haag. 

 

De komende weken bereiden de bestuursleden zich voor op de 

ALV door onder andere het jaarverslag 2017-2018 te maken, 

maar ook een jaarplan 2018-2019. Kortom werk aan de winkel.  

 

In deze VSD nieuws speciale aandacht voor: 

 

1. Zaterdag 3 november 2018 
    Algemene Leden Vergadering 

    Locatie: 't Veerhuis te Nieuwegein. 

    Inloop vanaf 13.00 uur. Start 13.30 uur. 

    Uitnodiging volgt rond 22 september. 

    Opgeven via: secretariaat@shantala.nl  

    Van harte welkom en deelname uiteraard gratis. 

 

2. Zaterdag 6 april 2019 
    VSD Congres te Nieuwegein 

    Thema, sprekers en verdere informatie volgt nog. 

     De voorbereidingen zijn in volle gang. 

 

3. Espria: 

     Espria (ledenvereniging) heeft enige tijd geleden contact 

     gezocht met de VSD. Zie ook de VSD nieuws van juni. 

     Deze organisatie wilt jonge gezinnen de kans geven om een 
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     cursus Shantala babymassage te kunnen volgen bij een door 

     de VSD erkende docent. 

     Voor jou als VSD lid, werkzaam in één van de regio’s van de 

     ledenvereniging, is er de mogelijkheid je gratis bij hen aan te 

     sluiten. 

 

Voordelen voor jou als Shantala babymassage docent: 

♦ Jouw cursus aanbieden via de kanalen van Espria. 

♦ Meer bekendheid krijgen in je eigen regio bij jonge gezinnen. 

 

Espria werkt samen met de volgende ledenverenigingen 

en in de volgende werkgebieden:                          

♦ Evean – regio Noord Holland         

♦ Zorggroep Meander – regio Groningen      

♦ Icare – regio Friesland, Drenthe, Flevoland, West – Overijsel 

en    Noordwest Gelderland 

 

Ben jij werkzaam in bovenstaande gebied(en), wil je meer 

informatie bel of mail naar: 

Ilse Boers, Productmarketeer Espria, i.boers@ledenvereniging.nl,  

Tel: 06 14 74 61 40 

  

Het geeft jou wellicht nieuwe kansen, uitdagingen en/of 

mogelijkheden om jouw werkzaamheden verder uit te breiden. 

 

4. Afstudeerscriptie over Shantalamassage 

    bij geadopteerde kinderen door E.S. 
Snijders 

     In het kader van haar studie Pedagogische Wetenschappen  

    aan de Universiteit Leiden heeft zij in 2008 haar   

    masterscriptie geschreven over Shantalamassage bij  

    geadopteerde kindereren. Onlangs zag ik deze scriptie op  

    internet en ik wil deze interessante informatie graag met jou 

    delen. 

 

    Vanuit de VSD is in 2007-2008 de vraag gekomen 

    wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de effecten 

    van Shantalamassage. Er is literatuuronderzoek gedaan naar 

    wat tot dan toe bekend was over de effecten van  

    babymassage. Daarnaast heeft zij praktijkonderzoek gedaan 

    naar de effecten die werden waargenomen door ouders die 

    Shantalamassage toepasten op hun geadopteerde kind en 

    met name naar de bijdrage aan de gehechtheidsrelatie en de 

    lichamelijke ontwikkeling is onderzocht. 

 

    De gehele scriptie is te lezen door te klikken op  

    onderstaande oranje link. 

   

    Een hartelijke groet van ons allen! 
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    Gode, Arianne, Lianne, Anneke en Ariëlle    

                                      

                       

Afstudeerscriptie Shantalamassage bij 

geadopteerde kinderen 
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