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De grote Savita-actie in de voorbije
week: tekens van groei
De organisatie rond Savita begint langzaamaan vorm
te krijgen.
 Een aantal nieuwe mensen hebben hulp aangeboden. In welke vorm dat kan, is in deze fase nog
niet altijd duidelijk, maar het aanbod ligt er.
 Brigitte heeft deze week een eerste proeffilmpje
gemaakt over de Savita-plannen (het filmpje zal
op You Tube en op de eigen website geplaatst
worden).
 Twee personen denken er aan om misschien toe te
treden tot het Savita-bestuur.
 Madelon schrijft de tekst voor een informatieve
brochure over Savita, een brochure waarmee we
de zakelijk markt kunnen aanspreken (eigenaars
van onroerend goed, mogelijke financiers,
mogelijk sponsors, enz ...)
 Vorige week is de eerste administratieve hulp
gekomen en deze week gebeurt dit opnieuw (dank
aan Monique en Corine).
 Ik plan het maar en gooi mijn wens liefdevol de
ether in: tegen eind april is er een eigen kantoor en
een fulltime bezetting.

Smalle weegbree (plantago lanceolata)
De ideale plant om tijdens lange wandelingen
je voeten tegen blaren te beschermen
Overal te vinden, waar mensen lopen.

Hoe Savita financieel realiseren?
De geboorte van het Savita-aankoopfonds
Er van uitgaande dat bankfinanciering om allerlei
redenen waarschijnlijk moeilijk is, wil ik de
financiering van Savita laten groeien vanuit 4
bronnen. Alle gelden voor een van deze bronnen
worden overgemaakt op één centrale bankrekening.
Samen vormen ze het Savita-aankoopfonds.
Deze bronnen zijn de volgende.
1. Leningen aan de Savita-Steunbank
De Savita-Steunbank zie ik als de belangrijkste
financieringsbron. De Savita-Steunbank is te
beschouwen als een alternatief voor je gewone
spaarrekening.
2. Lidgelden van de Vrienden van Savita
3. Donaties, specifiek bedoeld voor de aankoop van
het Savita-pand
4. Gelden voortkomend uit de verkoop van een eigen
woning door mensen, die op Savita willen gaan
wonen en werken.
Speciale regels en garanties voor het Savitaaankoopfonds
1. Voor de duidelijkheid worden alle sommen die
voor één van bovenstaande bronnen worden
overgemaakt, onmiddellijk op een afzonderlijke
spaarrekening geplaatst.
2. Iedere week wordt de stand van de spaarrekening
via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Zo kan
iedereen zien hoe de Actie financieel verloopt.
3. Voor alle gelden, die op de rekening van het
Savita-aankoopfonds komen te staan gelden
bijzondere garanties.
Eerste garantie: het geld dat op deze rekening
staat zal enkel en alleen gebruikt worden voor de
aankoop van een Savita-locatie. Voor alle andere
kosten en uitgaven zullen andere bronnen van
inkomsten gebruikt worden. Degene die het geld
heeft overgemaakt krijgt daarmee de garantie dat

zijn geld gaat naar het beoogde doel, namelijk de
aankoop van een pand voor Savita.
Tweede garantie: indien Savita er einde 2011 nog
niet is of als er op dat ogenblik ook geen
onmiddellijk vooruitzicht is op de aankoop van
een pand, dan zullen begin 2012 alle gelden
integraal worden teruggeboekt.

Door geld te lenen aan de Savita-Steunbank draag je
er direct aan bij dat de aankoop van het beoogde
Savita-pand mogelijk wordt.

Word lid van de
Vrienden van Savita
Door lid te worden van de Vrienden van Savita laat je
zien dat je Savita steunt.
Door lid te worden laat je zien dat je achter het
gedachtegoed van Savita staat en dat je het project
daadwerkelijk wilt ondersteunen.
Door lid te worden laat je zien hoe groot de
maatschappelijk steun voor het Savita-project is.
In dit eerste stadium zullen de Vrienden een min of
meer zelfstandige kring vormen onder de hoede van
de Stichting Natuurlijk Leven en Genezen. In een later
stadium zullen de Vrienden van Savita een eigen
organisatievorm krijgen met eigen bestuur, eigen
financiën en eigen activiteiten.
Eigenlijk zijn de Vrienden van Savita te beschouwen
als een soort belangenvereniging van iedereen, die
met Savita verbonden is.
Er zijn 2 vormen van lidmaatschap mogelijk
1. Lidmaatschap A
Kosten 50 € per jaar of 5 € per maand.
Het lidmaatschap van dit jaar 2011 geeft recht op
1 dag gratis verblijf (maaltijden niet inbegrepen)
in een 1- of 2-persoonskamer op Savita.
2. Lidmaatschap B
Kosten 100 € per jaar of 10 € per maand.
Het lidmaatschap van dit jaar 2011 geeft recht op
2 dagen gratis verblijf (maaltijden niet
inbegrepen) in een 1- of 2-persoonskamer op
Savita.
Word dus lid van de Vrienden van Savita en maak 50
of 100 € over of geef je bank de opdracht om
maandelijks 5 of 10 € over te maken op de
bankrekening van Stichting Natuurlijk Leven en
Genzen. Dank. Alle gegevens hiervoor zijn hiernaast
te vinden in het Colofon.

De Savita-Steunbank: wat en hoe?
Wat is de Savita-Steunbank?
De Savita-Steunbank is een alternatief voor je
reguliere spaarrekening.
De Savita-Steunbank nodigt je uit om je spaargeld te
verplaatsen van een reguliere bankrekening naar de
Savita-steunbankekening. Deze werkt op een zelfde
manier, maar met dat verschil dat jij zelf het goede
doel bepaalt, waaraan je spaargeld besteed wordt.

En zo werkt het dan
Je krijgt een vaste rente van 3 %.
De rente wordt iedere maand bijgeschreven.
Na iedere boeking en na ieder kwartaal krijg je een
rekeningafschrift.
Op ieder moment kan je een bedrag bijschrijven of
terugvragen.
Op ieder moment kan je stoppen en je inleg (met
rente) terugkrijgen.
Er zijn garanties voor veiligheid.(o.a door de
waarde van het onroerend goed en het aanwezige
risicokapitaal)
Vier redenen om een rekening te openen
1. Je wilt er aan meehelpen dat Savita er komt.
2. Je wilt je eigen leven met nieuwe mogelijkheden
verrijken.
3. Je wilt iets goeds met je spaargeld.
4. En je wilt bovendien een mooie rente.
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