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Beste mensen,
De dagen worden al weer iets langer. Helaas houdt het coronavirus ons nog wel
steeds in zijn greep, met alle beperkingen van dien. We zouden jullie graag weer
persoonlijk willen spreken, maar een Ledendag eind maart zit er jammer genoeg
niet in.
Het bestuur van de VGNS gaat echter onverdroten voort. In het verslag van de
Algemene Ledenvergadering dd. 31 oktober jl. vind je een overzicht van wat we
zoal aan het doen zijn. Een deel van de uitslagen van het medicijnonderzoek dat
we vorig jaar hebben laten doen is inmiddels binnen en wordt druk bestudeerd.
Als we er meer over kunnen vertellen doen we dat natuurlijk meteen.
We zijn heel blij met de actieve inbreng van Tamara Schiedon voor de
ledenadministratie. Hieronder stelt zij zich aan je voor. Wel zijn we nog druk op
zoek naar een tweede kracht voor het secretariaat, want Josee doet het nu in
haar eentje, en dat combineert niet optimaal met haar eigen bedrijf en haar
revalidatie na een voetoperatie. Is het wellicht iets voor jou?
Met hartelijke groet, het bestuur van de VGNS

Tamara stelt zich voor
Tijdens de ALV heb ik aangeboden om de ledenadministratie van de VGNS te
gaan doen. Dan is het wel zo fijn als jullie weten wie ik ben.
Ik ben Tamara Schiedon, geboren zonder schildklier en vanaf mijn geboorte
gebruiker van het natuurlijke schildklierhormoon, totdat de synthetische vorm in
beeld kwam en ik van de artsen over moest – tegen de zin van mijn ouders.
Na de verandering van de synthetische vorm, kreeg ik een terugval. Ik wilde weer
terug op de natuurlijke vorm en zo ben ik in aanraking gekomen met de
VGNS. Inmiddels slik ik al weer 5 jaar de natuurlijke vorm en kan ik actief zijn in
mijn vakgebied.
Naast de VGNS ben ik bestuurslid en commissielid van de Beroepsvereniging
voor Complementaire en Natuurlijke geneeswijze voor Dieren. De
gezondheidszorg voor dieren staat bij mij centraal en ik ben al ruim 12 jaar als
diertherapeut aan het werk. Ook in mijn vakgebied zie ik dieren, met name
honden en katten, met een verstoring van de schildklier en dat geeft veel
herkenning, waarmee ik deze dieren goed kan ondersteunen.
Ik woon samen met m'n partner Dennis en onze huisdieren in Oost-Souburg,
tussen Vlissingen en Middelburg in, en geniet van mijn werk om de gezondheid
van de dieren te ondersteunen met natuurlijke therapieën. En zoals je ziet, is
djembé spelen een van mijn hobby's.
Meer weten? Neem dan gerust contact met mij op via
ledenadministratie@vgns.info
Hartelijke groet, Tamara
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