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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravensteijn

In Savita zinderde het nog dagen na van het  fantastische Aktie-weekend , waarin
het startsein aan de 700 mensen Aktie gegeven is. De kraan is open!!!!! 
Vanaf  nu  is  het  mogelijk  elk  moment  in  te  stappen,  om  mee  te  helpen  het
onmogelijke mogelijk te maken.
Het  was  heel  indrukwekkend  om mee  te  maken  hoeveel  mensen  er  waren  die
meeleven en helpen om het voortbestaan van Savita waar te kunnen maken. Het
hele weekend gonsde het huis van enthousiasme.
Zaterdagavond waren het theehuis, de ronde zaal en de eetzaal (met hele lekker
hapjes) omgetoverd in een echt sprankelend feesthuis, met life muziek, dansen en
zingen. De veiling van zondagmorgen was, wat je noemt ook een echt humorvol
succes, waarbij de eerste duizend euro voor de Aktie, in 1 ochtend verdiend werd!
Tijdens de openingsavond werd de tekst: “Het Misverstand Voorbij” voorgelezen.
Deze tekst is op de website geplaatst onder :de Savita-droom.
Het banknummer is als slot van het weekend op ludieke wijze gepresenteerd en via
een lied en een klank het universum in geblazen.

Openingsavond van de Grote Savita Aktie



De eerste stap is gezet.
Voor mensen die ook zo'n weekend (25 euro) mee willen maken, hetzij omdat ze
meer over de Aktie willen weten, hetzij omdat ze willen kennismaken met Savita,
is er in juni (10-11-12 juni) een tweede week gepland. 
En voor alle mensen, ook voor degenen die heel lang hebben moeten wachten is er
dan eindelijk het nieuwe banknummer. Zie hiervoor verder op in deze Nieuwsbrief.

Nog even in het kort: wie via een 5 jaar durende overeenkomst Savita wil steunen,
meldt dit via een mailtje bij ons. Als je erover teruggebeld wilt worden, zet dan je
tel. tijden er even bij. Via deze overeenkomst kun je de 1000 euro in termijnen
betalen.  De  teruggave  via  de  Belastingdienst  is  na  5  jaar  minimaal  365  euro
(afhankelijk van je inkomen). Dit is de weg waarlangs we nu al de mogelijkheid
open kunnen  houden dat  we  de  klus  in  5  jaar  geklaard  hebben.  Help  mee  het
onmogelijke mogelijk te maken! 

  

En evenzo daarnaast blijft de schenking van 1000 euro in 1 keer even belangrijk.
Ook  i.v.m. de hoge rentekosten, die elke maand naar de financiers gaan..We hopen
via deze weg zo snel mogelijk met  een bankhypotheek verder te kunnen.
Ook  geld  is  een  energie.  Geld  als  middel.  Geld  geven  is  vertrouwen  geven,
vertrouwen dat Savita blijft voortbestaan. Geld als middel, als energie om mee te
helpen het hart weer centraal te stellen.

En dan is er de net geboren Vereniging: Freunde und Förderer (Ondersteuners) von
Savita. Op 29 maart hebben de 7 mensen die nodig zijn om een vereniging op te
zetten,  hun handtekeningen geplaatst.  Deze  stap  was weer  een glas  champagne
waard. Net zoals bij de ontvangst van de goedkeuring van het gebouw.
Tijdens het Aktieweekend hebben al meerdere mensen die lid wilden worden hun
naam op een lijst gezet. Dat betekent dat we in ieder geval de 25 leden die nodig
zijn  om  voor  bovenstaande  belastingovereenkomst  in  aanmerking  te  komen,
gehaald hebben. 



Iedereen die mee wil doen met bovenstaande Aktie kan ook lid worden van de
vereniging. Het lidmaatschapsgeld is 25 euro per jaar, je mag uiteraard een hoger
bedrag storten! (Naam én voornaam svp vermelden op de bankoverschrijving).

In de toekomst willen we twee verenigings-weekenden per jaar gaan organiseren,
ieder  weekend  voor  25  euro  p.p.  (van  het  vrijdagavonddiner  tot  het  maandag-
ochtendontbijt). Het eerste weekend zal eind okober/november  gehouden worden.
Het  tweede  weekend  ergens  in  maart.  Tijdens  dit  weekend  zal  de  eerste
ledenvergadering plaatsvinden.  Je bent niet verplicht om te komen, ook al ben je
lid.  Deze verenigings- weekenden zullen o.a. elementen van de Aktie bevatten en
zijn ook toegankelijk voor niet leden die graag op deze wijze kennis willen maken
met Savita.

En  dan,  kunnen  we  ons  voorstellen  dat  jullie  ook  wel  benieuwd  zijn  naar  de
opbrengst van het weekend.
Maar aangezien er ook van te voren vele toezeggingen zijn gedaan van mensen die
nog  op  het  banknummer  wachten,wachten  we  zelf  nog  even  mee.  We  zitten
bovendien nog maar zo in het begin. En aangezien het bedrag juist in de komende
weken sterk gaat wisselen, oefenen we weer even in Geduld en Ruimte geven.
Meteen er bovenop gaan zitten, dat is niets voor Savita!
Tenslotte is het in de afgelopen maand weer zo opvallend geweest: dat er echt geen
week hetzelfde is in Savita. Dat blijft wel schakelen, een goede oefening om in het
Hier en Nu te blijven.

Ik durf
Er is afgelopen week het idee ontstaan om als Savita team, zelf een week-end of
midweek aan te bieden met als thema: IK DURF .............We hebben ontdekt dat
het zo helend werkt, als je er voor kiest om iets te doen waar je eigenlijk bang voor
bent. Bij veel van ons ligt er een angst om zich te laten zien in een groep met 1 van
hun kwaliteiten. Savita wil mensen, in die week, de gelegenheid en mogelijkheden
bieden om ervaring hiermee te krijgen en een stap over deze drempel te zetten.
Schrijf een mailtje naar Savita als je hier belangstelling voor hebt.



Het nieuwe bankrekeningnummer
Met de oprichting van de Vereniging ”Freunde und Förderer von Savita” (in het
Nederlands vertaald als 'Vrienden en ondersteuners van Savita') hebben we er een
nieuw bankrekeningnummer bij  gekregen.  Dit  tweede nummer willen we alleen
gebruiken om geld, afkomstig van donaties en lidmaatschapsgeld onder te brengen,
met als uiteindelijk doel het Savita-pand aan te kopen.
Het nieuwe nummer (het verenigingsnummer)

ÌBAN DE40 4165 1770 0000 0210 89
ten name van Freunde uns Förderer von Savita
BIC-code: WELADED1HSL

Voor alle andere doeleinden (onder andere voor betaling van verblijfkosten) blijft
het oude nummer in gebruik.

IBAN: DE08 4165 1770 0000 5453 68 
ten name van Erik Haezebrouck / Savita
BIC-code: WELADED1HSL

Vergeet bij het overschrijven s.v.p. niet om zowel je voor- als achternaam te 
vermelden. Dank.

The Vision Alignment Project
Een project, waar ik (Erik) me mee verbonden voel en die maandelijks in een korte
tekst iets uitdrukt van wat bij hen leeft is: the Vision Alignment Project.  Zie ook:
www.visionalignmentproject.com.
Iedere keer weer als ik hun maandelijkse visie lees, wordt er iets in mij geraakt, een
diepere inspiratie, een diepere droom. Wat bij hen leeft en droomt, leeft en droomt
ook in mij. Steeds weer herken ik er iets van in mezelf. Het raakt me, het ontroert
me, het verheft me. Het laat me iets zien van mijn eigen dieper liggende motieven,
waar het bij mij in Savita uiteindelijk om gaat. En het laat ook iets zien van de
diepere motivatie waarom mensen naar Savita komen. Verbonden zijn we door de
onuitgesproken droom.

A Vision for Conscious Community 
We see a world where groups and circles of people gather together regularly to
support one another in the manifestation of whatever their individual dreams are;
where people easily align with each other because everyone wants only for the
highest good of all and everyone else; and where the people are socializing, sharing
food, playing, and having fun when they come together.
We see communities popping up everywhere with high creative ideals; where new
ideas, inventions, arts, handicrafts, technological and recreational projects abound;
and where the people are loving what they do because they are doing what they
love.
And we see communities frequently devoting time together for the sacred aspects
of life; where they remember to create a spiritual environment that makes it easy
for everyone in the community to experience Oneness.

 

http://www.visionalignmentproject.com/


Savita-activiteitenprogramma
voor de volgende 2 maanden

Woensdag 27 april  tot zondag 1 mei 2016
Vijfdaagse Dzogchenretraite
met Jan Geurtz
Info: www.jangeurtz.nl

Zondag 1 tot zondag 8 mei
Ontspanningsmassage met technieken uit Rebalancing®
Docent: Ed Bodewes met assistent
Wég uit  de  drukte  van  alledag  leer  je  vanuit  rust  en  gemak  een  langzame  en
intensieve  ontspanningsmassage  te  geven  van  het  hele  lichaam.  Met  zachte
aanraking, gewrichtsontspanning en diepte massage. Aan bod komen de kwaliteit
van  aanraken  en  de  kunst  van  het  ontvangen.  Ontspannen  en  genieten  voor
ontvanger én gever staan centraal. Je kunt alleen komen of samen met je partner,
vriend(in)  of  collega.  Voor  mensen  met  en  zonder  massage  ervaring.  Er  is  8
dagdelen  les,  dus  alle  ruimte  om te  proeven van de  sfeer  van het  centrum,  de
heerlijke  maaltijden  en  de  mooie  omgeving.  Vanuit  Savita  kan  je  prachtige
wandelingen  maken.
Wat gaan we doen?
Elke  les  beginnen  we  met  meditatieve  ontspanning,  beknopte  anatomie  en  een
demonstratie. Een zestal eenvoudige én effectieve handelingen helpen je, zeker in
het begin, bij  het aanleren van de massage.  We leren je om te masseren vanuit
ontspanning, contact en plezier; o.m. door je gewicht te gebruiken i.p.v. spierkracht.
Je bent hierdoor ook als gever na de massage verkwikt en energiek. We werken op
massagetafels. Je ontvangt intensieve persoonlijke begeleiding.
Informatie: 
Aanmelding:  http://www.123contactform.com/form-1554494/Aanmelding-
Cursussen-Ontspanningsmassage

Zondag 1 mei tot zaterdag 7 mei
Mindfull detoxen en wandelen
met: Silaska Paalman
Deze week ligt onze focus op mindfullness omgaan met de relatie tussen onszelf en
de voeding. We gaan heel bewust ervaren wat voeding met ons doet op lichamelijk
en geestelijk niveau, voor velen een hele openbaring. We gaan opnieuw leren eten
met  aandacht  in  rust  en  stilte.  Op  zo’n  manier  eten  geeft  ons  heel  vaak  diep
ingeslepen patronen of oude tradities uit de familie waarom we eten, zoals we eten
In deze week ligt het accent op onthaasten en vakantie vieren voor lichaam ziel en
geest. Het is een soul soothing retreat en echt een treat en cadeautje voor jezelf.
Er zal diep ingegaan worden op vele verschillende voedingsaspecten en individuele
voedingsadviezen

http://www.123contactform.com/form-1554494/Aanmelding-Cursussen-Ontspanningsmassage
http://www.123contactform.com/form-1554494/Aanmelding-Cursussen-Ontspanningsmassage
http://www.jangeurtz.nl/


We  gaan  magnifieke  wandelingen  maken  in  het  schitterende  Sauerland,  met
prachtige uitzichten waar we diepe inzichten kunnen gaan opdoen.
We mediteren tijdens healing walks c.q. medicine walks.
We gaan masseren, een zieletekening maken, creatief bezig zijn, mantras zingen,
dansen,  naar een sauna/ wellnesscentrum gaan of waar er maar behoefte aan is. 
Of  gewoon  lekker  niks  doen,  het  is  jouw  week  en  jouw  mindfull  schoon-
maakproces. Er is veel ruimte voor individuele inbreng. 

Je kan kiezen uit verschillende dingen.
1)  Zur-base  detox,  dat  is  mild  reinigen  met  een  dieet  van  basische  voedings-
middelen
2) Vasten waarbij  je  kan kiezen uit  groentesappen, rijst  of  thee vasten.  Alles is

uiteraard biologisch !
Meer info: www.kolibrievasten.nl

Donderdag 5 mei tot zondag 8 mei
Massage-wandelweekend
met: José van de Wouw
Wandelen in de prachtige omgeving van Savita en mindful masseren: genieten van
je lijf en de natuur! Een fantastische manier om te ontspannen en los te komen van
de hectiek van het dagelijks leven.
De focus van dit weekend, zowel bij de wandelingen als bij de massagelessen, is
contact met jezelf en de ander, aandacht en aanwezig zijn. Je leert een volledige
ontspanningsmassage te geven met technieken uit diverse massagestromingen, m.n.
de  Integratieve  Massage.  Deze  massagevorm  bestaat  uit  een  combinatie  van
Intuïtieve  massage,  Holistic  Pulsing  en  Polariteitsmassage.  Elke  les  begint  met
mindfullness oefeningen. Als je op zoek bent naar ontspanning en dieper contact
met  jezelf  binnen de bedding van een fijne groep gelijkgestemden,  dan is  deze
week een uitgelezen kans!
Het weekend wordt begeleid door massagetherapeute José van de Wouw: “ik vind
het heerlijk om mensen (aan) te raken en ze kennis te laten maken met de taal van
het lichaam. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk respectvolle aanraking is om
je veilig te kunnen voelen en je over te kunnen geven aan (de handen van) een
ander. Mijn cursussen geef ik in een prettige, gemoedelijke sfeer, waarin niets hoeft
en ieders grenzen worden gerespecteerd”.  
Aanmelding en informatie: www.balans-massage.nl

Maandag 9 tot vrijdag 13 mei
Mindfulness en beweging
met: Samma Meijer
De intentie van de workshop is met aandacht, gewaar zijn en ontspanning  lichaam
en geest te benaderen en te trainen. 
De technieken die hierbij gebruikt worden  zijn meditatie, adem oefeningen, chi
kung en yoga.

http://www.balans-massage.nl/
http://www.kolibrievasten.nl/


Het  doel  is  op  speelse  wijze  een  goede  fysieke  en  mentale  gezondheid  te
bevorderen en meer rust en vrede te ervaren.
En onderdeel van deze 3 daagse is Chi Kung 
Dit wordt gegeven door Bertie Spronck, gecertificeerd shiatsu therapeut en al jaren
dagelijkse beoefenaar van deze uit China afkomstige bewegingsleer, ter heling en
bekrachtiging van lichaam en geest.
Het  mindfulness  deel  wordt  gegeven  door  Samma  Meijer,  gecertificeerd
mindfulness  trainer  met  vele  jaren  ervaring  als  meditatie  docent  en  shiatsu
therapeut.

Prijs: slechts € 200, alles inbegrepen.
Info en aanmelden: www.sammameijer.com

Vrijdag 13 tot maandag 16 mei
Sprankelend Pinksterfestival
Diverse workshops met Yvonne en Frans Weeber
Ook dit jaar staat ons Pinksterfestival weer in het teken van genieten, ont-moeten
en  contact.  We  hebben  een  breed  aanbod  van  workshops  en  bij  voldoende
aanmeldingen  tango-workshops.  Het  tango-arrangement  door  Roberto  Rizzo  en
Jolanda Walder bestaat uit een dagelijkse workshops en milonga's (minimaal acht
deelnemers). Hou je van zingen, dan is zingen bij Bernard Slofstra een aanrader,
met dagelijkse zangmeditaties en workshops. Daarnaast is er een ruime keuze uit
verschillende  workshops,  waaronder  familieopstellingen,  heartfulness,  filosofie,
mindfulness, what's in a name, met een lach en een traan en tsin tong. Voor een
ontspannende  massage  kun  je  terecht  bij  Christianne  Slager  (kosten  €  25,00).
Bovendien is er volop gelegenheid om te wandelen en te genieten in een van de
wellnessresorts in de omgeving.
Je  betaalt  voor  het  verblijf  €  265,00  inclusief  alle  maaltijden  en  workshops,
exclusief reiskosten, verzekering en drankjes. Als je met z'n tweeën een kamer deelt
(de tweepersoonskamers hebben een tweepersoonsbed) betaal je € 250,00 p.p.
Informatie en boeken:  www.thematravel.eu

Zondag 22 tot donderdag 26 mei
Stilteweek voor vrouwen
met: Gabriëlle Bruhn

Programma
Het programma bestaat uit loop- en zitmeditatie, meditatie-instructies, aandachtige
yoga, twee stiltewandelingen op dinsdag- en woensdagochtend van anderhalf uur
en  avonden  met  een  lezing  over  de  "dharma"  en  "vraag  en  antwoord".  Ter
ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht. Ook
de  maaltijden.  Verder  wordt  gevraagd  niet  te  lezen,  te  schrijven  en  te
bellen/netwerken. Het is bedoeld als een periode om bij jezelf thuis te komen en
daarin  te  ontspannen.  De  nadruk  ligt  op  de  meditatie.  Enige  ervaring  met

http://www.thematravel.eu/
http://www.sammameijer.com/


Vipassana/Mindfulness is prettig.

Datum en tijd
Je bent welkom op zondag vanaf 14.00 uur.
De  retraite  begint  om  16.00  uur.  Er  is  een  broodmaaltijd  om  18.00  uur.
Het hele retraite verloopt in stilte en eindigt op donderdag na de lunch.

Praktische informatie
Zelf meenemen: beddengoed, handdoeken, sloffen, muiltjes of instapschoenen met
zool,  warme gemakkelijk zittende kleren, omslagdoek, wekker, wandelschoenen,
regenkleding, paraplu, dana = (bijdrage begeleidster)
Je eigen meditatie spullen, zoals yogamat, meditatie kussen, meditatiebankje.

Maaltijden
Voor de maaltijden hebben wij een aparte tafel. 
Het centrum verwacht van deelnemers, dat we helpen met opruimen en afwassen na
de maaltijden en dat we onze kamer netjes achterlaten. 
De maaltijden zijn vegetarisch.

8.00 uur: ontbijt
 13.00 uur: warme maaltijd
 18.00 uur: broodmaaltijd

Praktische info
Kosten retraite: € 150.
www.simsara.nl
voor vragen: gabi1404@hotmail.com
telefoon: 06-24204810

Donderdag 26 mei tot zaterdag 4 juni
Clarity Seminar “zur Quelle der Klarheit”
met: Taetske Klein
Einführung in den Clarity Process nach Jeru Kabbal Stufe 1, 2 und 3
Warum können wir  das Leben so selten wirklich genießen? Weshalb leiden wir
immer  wieder  an  denselben  Problemen?  Unser  Unterbewusstsein  hat  aufgrund
frühkindlicher  Erfahrungen  Strategien  entwickelt,  die  damals  (über-)
lebensnotwendig  waren,  uns  jetzt  als  Erwachsene  jedoch  eher  täuschen  und
blockieren.  Indem wir  diese  alten Programmierungen aufdecken und verändern,
lernt  das  Unterbewusstsein,  sich  auf  natürliche  Weise  zu  entspannen  und  die
Tendenz zur Selbst Sabotage loszulassen.
Das Seminar kann als 9 oder 6 Tagen gemacht werden.  Leuten mit viel Clarity
Erfahrung die schon mit Taetske die Stufe 1 gemacht haben, können am 29. Mai
einsteigen.
26. Mai -04. Juni 2016 Stufe 1-3 (9 Tage)
26. Mai -01. Juni 2016 Stufe 1-2 (6 Tage)
29. Mai -04. Juni 2016 Stufe 2-3 (6 Tage)
Info: martin@luckinger.de / www.tsuki.org/kalender

http://www.tsuki.org/kalender
mailto:martin@luckinger.de
http://www.simsara.nl/


Zaterdag 4 juni tot zaterdag 11 juni
Wandelweek
Wandelweek in het teken van de opkomende zomer.
Kostprijs, alles inbegrepen (verblijf, eten, toeristenbelasting): 39 € per etmaal.
Zowel korte, als langere wandelingen. Onder leiding van een Savita-bewoner.

Vrijdag 10 juni tot maandag 13 juni
De Grote Savita Actie
Kosten: € 25 voor het hele weekend
Info: zie het begin van deze Nieuwsbrief

Donderdag 30 juni tot zondag 3 juli
Dru-yoga/meditatie/ontspaningsweekend
Met: Marianne Bakker
Een weekend waarin de specifieke vloeiende bewegingen van de Dru yoga de basis
vormen van het samenzijn....
's  Morgens  meditatie  en  yoga,  's  middags  een  heerlijke  wandeling  ,  's  avonds
ontspanning in verschillende vormen...
Een stroom van beweging en stilte in de beweging....
Voor dit weekend zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
Je verblijft op een 1- of 2-persoonskamer (met korting) met eigen toilet, douche en
balkon, voor € 39 per dag incl. vol pension.
Voor de docent betaal je € 80 voor het hele weekend.
Deze  bedragen  graag  kontant  betalen.Matjes,  kussentjes  zijn  aanwezig.
Een warme doek of dekentje is fijn voor de ontspanning.
Voor meer informatie kun je bellen met Marianne Bakker
Tel. 0644161797 of mailen naar namastedruyoga@gmail.com

Programma-overzicht  vanaf juli
(meer info op www.savita.nl)

Vrijdag 1 juli tot zondag 3 juli
Opstellingen 
met: Eva Kapitany

Zondag 3 juli tot zondag 10 juli
Stembevrijding
door: Jan-Hendrik Veenkamp
info: janhendrikveenkamp.nl

http://janhendrikveenkamp.nl/
mailto:namastedruyoga@gmail.com
tel:0644161797


Maandag 4 juli tot vrijdag 8 juli
Natuurlijk gezond week – Verstandig dokteren op een natuurlijke manier
met Hetty van Doorn en Elly Best
Dit jaar verzorgen wij een leerzame week in Savita, het prachtige huis in Sauerland.
Kosten € 39 p.p. per etmaal, inclusief 3 vegetarische maaltijden.
Onderwerpen: gezonde voeding, natuurgeneeskunde, geneeskruiden, homeopathie, 
ontspannen, natuurlijke huisapotheek aanleggen en het juiste gebruik daarvan.
Er is ook gelegenheid om mooie wandelingen te maken!
Om verzekerd te zijn van een plek kunt u nu al uw interesse doorgeven.
info@ngplein.nl

Zaterdag 9 juli tot zaterdag 16 juli
Wandelweek
met: het Savita-team

Zaterdag 9 juli tot zaterdag 16 juli
Creatieve weekendretraite
met : Paulus Carlier en anderen ….
Verdere info volgt.

Zaterdag 16 tot zaterdag 23 juli
Savita-zomerweek
Meld je vroeg genoeg aan, want zowel voor workshopgevers als bezoekers loopt 
deze week weer snel vol.

Zaterdag 23 juli t/m zaterdag 30 juli 2016
Schrijven is een feest
met: Frans Weeber
Informatie en boekingen: www.thematravel.eu

Maandag 25 juli – zondag 31 juli
Opleiding familieopstellingen
met: Yvonne Weeber
info: www.thematravel.eu

Maandag 25 juli tot zondag 31 juli
Kennismaking met advaita
met: Tonke Kuijt en Jago
Advaita betekent 'niet-tweeheid'. Het is een terugkeren naar jezelf, naar je meest
eigen innerlijke sfeer. 
Het programma bestaat uit:

http://www.thematravel.eu/
http://www.thematravel.eu/
mailto:info@ngplein.nl


 een week van speelse inkeer naar stilte toe met: yoga, mantra, zang, qigong
 stilte-wandelingen, natuurmeditaties en stilte-meditaties
 dagelijks de diepte ingaan met onderricht van advaita leraren middels video-

en audio satsangs
 dagelijks  eigen  ervaringen  met  elkaar  delen  in  de  groep,  om  jezelf  te

ontdekken in een veilige respectvolle omgeving.
 diverse individuele ondersteunende sessies met o.a. cranio-sacrale therapie,

Touch of Matrix, Acces counsciousness bars, klankheling.

Maaltijden worden zoveel mogelijk in stilte gebruikt.
Twee  dagdelen  worden  aangeboden,  een  dagdeel  blijft  vrij  voor  jezelf  om  te
besteden. Prijs cursuskosten: € 125,-
Aanmelden bij Savita. 

Maandag 1 augustus tot zondag 7 augustus
Training Femine bodywork
met: Yvonne Weeber en Marcia Sanders
Meer info en inschrijving: www.thematravel.eu

Maandag 8 tot zondag 14 augustus
Jij bent de bron – Gewoon zijn
met: Yvonne Weeber
Meer info en inschrijving: www.thematravel.eu

Zaterdag 13 tot zaterdag 20 augustus
Wandelweek
met: het Savita-team

Zondag 14 tot zaterdag 20 augustus
Massage-wandelweek – Masseren vanuit het hart
met: José van de Wouw
Aanmeldingen en informatie: 
www.balans-massage.nl

Maandag 15 augustus tot zondag 21 augustus
Filosofievakantieweek
met: Frans Weeber
Meer info en inschrijving: www.thematravel.eu

http://www.thematravel.eu/
http://www.balans-massage.nl/
http://www.thematravel.eu/
http://www.thematravel.eu/


Zondag 27 augustus tot zaterdag 3 september
Chi kung en tai chi
met: Cosima Scheuten
Meer info en inschrijving: www.chikungamsterdam.com

Zaterdag 17 september tot zaterdag 24 september
Wandelweek
o.l.v. een Savita-bewoner

Donderdag 29 september tot zondag 2 oktober
Radicale zelfacceptatie
met Juno Welter en Lidwien Janssen
Meer info volgt

Zondag 2 tot donderdag 6 oktober
Stilteweek voor vrouwen
met: Gabriëlle Bruhn
www.simsara.nl
g  abi1404@hotmail.com
06-24204810

Zaterdag 8 tot zaterdag 15 oktober
Herfstweek
Weer een groot aanbod van diverse workshops en activiteiten.

Woensdag 19 oktober  tot zondag 23 oktober 2016
Vijfdaagse Dzogchenretraite
met Jan Geurtz
Info en aanmeldingen: www.jangeurtz.nl

Maandag 24 tot maandag 31 oktober
Wandelweek

Vrijdag 4 tot maandag 7 november
Jaartraining
met: Jan-Hendrik Veenkamp
Dit is een gesloten groep

http://www.jangeurtz.nl/
mailto:gabi1404@hotmail.com
http://www.simsara.nl/
http://www.chikungamsterdam.com/


Maandag 12 tot zaterdag 17 december
Winterretraite – Nader tot jezelf
o.l.v. Juno Welter en Lidwien Janssen
Verdere informatie: www.zachtontwaken.nl

Donderdag 22 tot dinsdag 27 december
Samen zingen
o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp
Informatie: www.janhendrikveenkamp.nl

Colofon
Deze Nieuwsbrief is uitgegeven door Centrum Savita, 
In der Burbecke 15, 59955 Winterberg-Niedersfeld, Duitsland
Deze Nieuwsbrief verschijnt normaliter 1 maal per maand.
Samenstelling en teksten:
Erik Haezebrouck en Elisabeth Ravensteijn
IBAN:  DE08 4165 1770 0000 5453 68
BIC-nummer: WELADED1HSL
van Erik Haezebrouck/Savita te Winterberg-Niedersfeld 
Telefoon: 00-49-2985-9088843
Reacties: centrumsavita@gmail.com
Website: http://www.savita.nl
http://www.facebook.com/erik.haezebrouck
http://www.facebook.com/centrumsavita
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