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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravensteijn

Deze Nieuwsbrief komt opeens bijna een maand te laat bij  je binnenrollen. Dat
heeft dit keer niet te maken met dat de drukte van buitenaf nog groter is geworden,
maar omdat we als kerngroep de gelegenheid hebben gekregen om eindelijk eens
zelf  workshops  in  Savita  te  volgen!  Daardoor  is  er  veel  duidelijk  geworden
betreffende de bestemming van de plek … de bestemming van ieder zelf.

Zoals  in  de  vorige  nieuwsbrief  al  aangekondigd  stond,  zijn  er  in  de  maand
november  in  Savita  bijzondere  workshops geweest.  Eerst  de  vrouwenweek met
Inge Schulze en Marlies  Pastoor,  waar de vrouwen van de kerngroep aan mee-
gedaan hebben. Als slot van deze week was er een opstelling voor Savita, waarin
we met de mannen erbij naar de oorsprong zijn gegaan van deze plek, in Duitsland.
Vervolgens de intense dagen met Yoyo: zelfrealisatie d.m.v. de relatie met de ander,
waarbij de hele kerngroep aanwezig was. Tot slot de dagen met Roelien de Lange,
die ons als gast een zeer inspirerend bezoek heeft gebracht.

Afgelopen week zijn we als  kerngroep,  iedere morgen bij  elkaar gekomen.  Het
werd duidelijk dat we na drie jaar, in een nieuw vaarwater terecht gekomen zijn.
Aangezien we deze plek willen opbouwen vanuit het hart, konden we ontdekken
dat er naast de openheid van de afgelopen drie jaar, nu ook een bundeling nodig is
om de energie te kunnen focussen op de vormgeving. 
We zijn ieder de diepte in gegaan met de vragen: “Wat zou ik het liefste zien, wat er
hier gebeurt?” “Hoe ziet het eruit” “Welke vormgeving”?
Het werd in ieder geval duidelijk dat we het verhuren aan derden terug willen gaan
brengen naar een balans tussen verhuurweken en weken georganiseerd door Savita
zelf.  We hebben genoeg ervaringen opgedaan tijdens de Savita-weken, om deze in
een nieuwe vorm te kunnen gaan gieten. Maar daarover later meer..................

Er is weer een volgende mijlpaal bereikt: alle kamers in het medewerkershuis zijn
nu, voor het eerst, door vaste bewoners in gebruik genomen. Rob Jansen heeft de
zolderetage prachtig omgetoverd in een paleisje. Rob woont hier sinds de zomer.
Hij heeft genoten en tegelijkertijd heel hard gewerkt  in de (moes)tuin en nu richt
hij zich meer op het onderhoud van het gebouw. 



Daniel is in de herfst hier komen wonen, in eerste instantie voor een half jaar. Hij
heeft met kracht, enthousiasme en zorg, de keuken op zich genomen. De keuken
krijgt nu dus al meer structuur en vormgeving.
Jheel verhuist het eind van dit jaar vanuit Savita naar het medewerkershuis. 
John, Tonnie en Marianne woonden er al. 
  

Echt gezellig en ontspannen, dat zijn de woorden die bij mij naar boven komen als
ik terugdenk aan  het eerste verenigingsweekend. Een open sfeer waarbij we op
zaterdagmorge ons bezig gehouden met de vraag: waarom wil je lid  worden van
juist deze vereniging? 
Verder  was  het  mooi  om mee  te  maken  hoe  we  met  z'n  allen  een  zeer  grote
betrokkenheid bij Savita voelden. Ook de wandelingen, het spel, het dansen en de
klankschalenavond droegen mooi bij tot het geheel.

We gaan de kersttijd en het einde van het jaar tegemoet met een volgeboekt Savita!
Prachtig wat een stijgende lijn. Iedereen zo enthousiast om te komen en anderen zo
teleurgesteld  dat het vol is! 

De eerste sneeuw is intussen al in November gevallen

In de maanden januari en februari is er hopelijk weer sneeuw. Dan zal het voor ons
makkelijker zijn om de maandkosten te kunnen betalen. Dan zijn de weekenden
hier waarschijnlijk weer vol, net als vorig jaar, met skiërs  via Booking.com.  Maar
jullie zijn natuurlijk ook Hartelijk Welkom.
En als het niet sneeuwt.................we zijn druk doende met alternatieven. 



Korte berichten

Roelien de Lange op bezoek.
Roelien  kwam op  bezoek  in  Savita  en  het  was  buitengewoon  prettig  om haar
(samen met haar vriendin Els) een aantal dagen in ons midden te hebben.
Zij bracht veel liefde met zich mee, zij inspireerde ons om veel meer gebruik te
maken van visualisaties en op die manier te verkrijgen wat we graag willen. Met
een  kleine  ceremonie  hebben  we  kabouters  uitgenodigd  om  zich  in  onze
groentetuin te vestigen. Nu zitten ze daar, vanuit hun boomwoning dagelijks naar
ons grote huis te kijken. Ze nodigen ons uit om met hen contact te maken en via
hen onze kleine wereld te vergroten en te verrijken met de magische natuurwereld.

Blij met tijdelijke medewerkers
Sinds de herfst verblijven Anita en Robbie hier als tijdelijke medewerkers.
We zijn heeeeeel blij met ze. Het gebouw krijgt via Robbie speciale aandacht. Hij is
allround  bouwer  en  zo'n  kwaliteiten  kunnen  we  goed  gebruiken  in  dit  grote
gebouw.
En Anita heeft haar schouders gezet onder de slaapkamertjes en de was. Dat scheelt
een enorme slok op een borrel vooral voor  haar voorgangster (Elisabeth).

Sinterklaas op bezoek
Tijdens  het  verenigingsweekend  is  Sinterklaas  vanuit  de  hemel  naar  Savita
gekomen! Hij liet blijken dat hij heel blij was met dit voorportaal van de Hemel.
Hij had er nog niet zoveel voorportalen ontdekt. Savita was de eerste op zijn lijstje. 



Savita-activiteitenprogramma
voor de volgende 3 maanden

Het  programma voor  de  3  volgende  maanden is  op  meerdere  punten  nog
onduidelijk en daarom niet opgenomen in deze Nieuwsbrief.
Wil je het actuele programma inzien: ga dan naar: www.savita.nl/agenda.
 

Maandag 12 t/m zaterdag 17 december 2016
Stilte Retraite
met Juno Welter en Lidwien Janssen
Waarom voelen we ons toch zo aangetrokken tot stilte?
Omdat  het  ons  gelukkig  maakt.  Stilte  brengt  ons  thuis;  helemaal  bij  onszelf.
We nodigen je van harte uit het geroezemoes van de wereld te laten verstommen en
een  open  oor  te  krijgen  voor  de  stilte  die  jij  in  werkelijkheid  bent.
In deze retraite is stilvallen of ‘verstillen’ de rode draad. We zullen de leegte, die
we in  ons  dagelijks  leven zo  makkelijk  pratend en  handelend opvullen,  onder-
zoeken  en  betreden.  We  geven  aandacht  aan  dat  wat  zich  in  het  proces  van
stilvallen laat zien.  Alles mag er zijn,  precies zoals het  is.  Zo kan er langzaam
ruimte ontstaan om intiem te worden met onszelf.
Je  neemt  deel  aan  een  groep,  met  gezamenlijke  bijeenkomsten,  die  jouw
persoonlijke reis en proces ondersteunt.
Met  meditaties,  waarnemingsoefeningen,  verhelderende opstellingen en vraag &
antwoord begeleiden we deze reis naar binnen. Je gaat steeds verfijnder luisteren
naar wat er in jou is. Per dag komen we 4 tot 6 uur samen in het programma. De
resterende  tijd  is  voor  rust  en  verwerking.  Midden  in  de  retraite  zullen  we
gedurende twee etmalen niet meer spreken. Ook de maaltijden zijn dan in stilte. In
de dagen voorafgaand bereiden we ons geleidelijk op deze stille dagen voor.

Praktisch
De kosten all-in bedragen 645,00 euro
Informatie en opgave: info@zachtontwaken.nl (Juno)
Telefoon Juno: 020-7775667
www.zachtontwaken.nl

Donderdag 22 tot dinsdag 27 december
Heimwee naar het licht – retraite
o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp
Met vreugde kondig ik dit Kerstprogramma aan. Ik keer weer terug op deze fijne
locatie waar ik net als vorig jaar een zang/stembevrijding retraite aanbied. In dit
prachtige centrum midden in de natuur word je gastvrij onthaald en de dagen rond
Kerst  lenen zich  m.i.  bij  uitstek voor  dit  programma van zang,  klank,  stilte  en
meditatie.

Programma
In een groep van max. 24 deelnemers zullen we tijdens vier ochtenden (vrijdag,

http://www.zachtontwaken.nl/
mailto:info@zachtontwaken.nl
http://www.savita.nl/agenda


zaterdag, maandag en dinsdag) samenkomen van 10:15 tot 12:30 uur. Donderdag
22 december is de aankomstdag; in de avond (20:00 uur) maken we zingend kennis
met elkaar.
Alle dagen zal  er  -  voor wie wil  -  in de ochtend voor het  ontbijt,  gemediteerd
worden.  De  middagen  kun  je  besteden  naar  eigen  wens.  Zaterdag  en
maandagmiddag (15:30-17:30) is er voor wie wil uit de retraitegroep een workshop
stembevrijding/lichaamswerk. 
Zondag 25 december is een 'vrije' dag. Ongetwijfeld zullen we dan ook gaan zingen
- ;). Naast deze retraite groep zullen er veel meer gasten (en ook workshop-gevers)
in  Savita  verblijven.  Alle  avonden  zal  er  vermoedelijk  een  divers  aanbod  aan
activiteiten  zijn.  Ik  zal  dan  regelmatig  zingen  begeleiden.  Dit  zijn  open
zangavonden kosteloos en voor alle gasten en medewerkers van Savita.
www.janhendrikveenkamp.nl
 

Donderdag 22 tot woensdag 27 december
Kerstweek
Met activiteiten die uitnodigen om je met jezelf te verbinden: dansen, zingen, in
stilte  zitten  bij  het  kampvuur,  genieten  van  het  lekkere  eten,  creatief  tekenen,
wandelen in de mooie natuur, ...
En misschien ligt er wel een pak sneeuw: skiën, sneeuwballen gooien, roetsjen op
de slee, wandelen.
Deze week is volgeboekt.

Onze bibliotheek, een schat aan boeken en altijd vol rust

Donderdag 29 tot dinsdag 3 januari
Nieuwjaarsweek
Met activiteiten die uitnodigen om je met anderen te verbinden.
Samen verwelkomen we het nieuwe jaar.

http://www.janhendrikveenkamp.nl/


Samen dansen, samen zingen, samen bij  het kampvuur,  samen genieten van het
lekkere eten, samen tekenen, samen wandelen, ...
En  misschien  ligt  er  wel  een  pak  sneeuw:  samen  skiën,  samen  sneeuwballen
gooien, samen roetsjen op de slee, samen wandelen.
Ook deze week is volgeboekt.

Zaterdag 4 tot zaterdag 11 febrauri
Wandelweek o.l.v. Savita-bewoners
De kans is groot dat er een pak sneeuw ligt. Geniet van het prachtige witte 
landschap.
Stevige en waterdichte schoenen zijn aanbevolen.
Opgeven: via het Boekingsformulier

Zaterdag 25 februari tot woensdag 1 maart
Klank, stem, massage en meditatie. In halve dagen.
Meer info: Erik Huele, www.soulsinging.net

Zaterdag 18 februari tot vrijdag 24 februari
Gigong, tai chi, natuurwandelingen. In halve dagen.  
Meer info: Erik Huele, www.soulsinging.net

Een korte selectie van
cursussen en workshops in het nieuwe jaar 2017

Zaterdag 25 tot zaterdag 22 april
de Savita-lenteweek
o.l.v. het Savita-team

Vrijdag 28 april tot zondag 7 mei
Detoxen
met Silaska Paalman
www.kolibrievasten.nl

Zondag 7 tot zaterdag 13 mei
Wholly science week
met: Johan Oldenkamp
http://www.pateo.nl/Dutch/WhollyScienceWeek_2017_1.htm

Zondag 14 tot vrijdag 19  mei
Stilteretraite voor vrouwen met Vipassana-meditatie
o.l.v. Gabriëlle Bruhn
http://www.simsara.nl 

http://www.simsara.nl/
http://www.pateo.nl/Dutch/WhollyScienceWeek_2017_1.htm
http://www.kolibrievasten.nl/
http://www.soulsinging.net/
http://www.soulsinging.net/


Zaterdag 20 tot zaterdag 27 mei
Chi kung lenteweek
met: Cosima Scheuten
https://chikungamsterdam.com/chi-kung-retraite/lenteweek-duitsland-2017/

Donderdag 8 tot zondag 11 juni
Dru yogaweekend
met: Marianne Bakker
namastedruyoga@gmail.com

Woensdag 21 tot zondag 25 juni
Vakantie biodanza en welzijn
met: Nathalia Liem
www.biodanzaregiorotterdam.nl

Zondag 25 juni tot vrijdag 30 juni
Soulsinging
met: Erik Huele
www.soulsinging.net

Zondag 2 juli tot zaterdag 8 juli
Vakantieweek  biodanza – identiteit en integratie
o.l.v. Maria Vermeeren
www.mariavermeeren.com

Zondag 2 tot zaterdag 8 juli
Mannenweek
met Adriaan Hoogendijk en Erik Huele
www.soulsinging.net

Zaerdag 8 juli tot zaterdag 15 juli
de Savita-zomerweek

Zaterdag 15 tot zaaterdag 22 jul
Yogavakantie 
met: Carla Groen
info@carlagroen.nl

Zondag 13  tot vrijdag 18 augustus
Zen-retraite met Willem Scheepers
www.zentrum.nl

Zaterdag 2 tot zaterdag 9 september
Savita-creatief
door: diverse workshopgevers / kunstenaars

http://www.zentrum.nl/
mailto:info@carlagroen.nl
http://www.soulsinging.net/
http://www.mariavermeeren.com/
http://www.soulsinging.net/
http://www.biodanzaregiorotterdam.nl/
mailto:namastedruyoga@gmail.com
https://chikungamsterdam.com/chi-kung-retraite/lenteweek-duitsland-2017/


Zaterdag 1 tot 5 october
Stilteretraite voor vrouwen met Vipassana-meditatie
o.l.v. Gabriëlle Bruhn
www.simsara.nl 

Een wens
Fijne feestdagen

en voor het nieuwe jaar
veel licht

en leuke verrassingen 
toegewenst
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