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In de afgelopen maand
Het is alweer ruim een maand geleden dat de vorige
Savita-Nieuwsbrief verscheen.
Veel is er intussen gebeurd.
Vooreerst:  ongeveer  100  reacties  op  de  vorige
Nieuwsbrief  met  eigenlijk  alleen  maar  positieve
reacties. Dank hiervoor aan allen. In deze opstartfase,
waarin  alles  nog  onduidelijk  en  onzeker  is  werken
positieve reacties heel erg ondersteunend.
Het  aantal  mensen dat  kwam kijken  en  meewerken
groeide  aanzienlijk:  van  gemiddeld  2  personen  in
november  tot  ongeveer  10  personen  in  december.
Topdag hierin was 27 november met 21 mensen. Meer
konden we niet aan. Alle slaapkamers zaten vol en de
grote  eettafel  in  de  kleine  woning  moesten  we
verlengen met 3 aanzettafels.
Iedere dag weer had zijn gezelligheid. Het voelde als
een grote familie, vooral 's avonds als we bij het vuur
zaten van de brandende haard.
En wat bij al die bezoeken positief was, is dat bijna
iedereen het voornemen heeft om snel terug te keren.
Intussen zijn er inderdaad ook mensen, die reeds voor
een tweede keer komen.
De  panden  raken  langzaam  aan  steeds  meer  in
gebruik.  Centrum  van  alle  activiteit  is  de  kleine
woning,  waar  we  gezamenlijk  eten  en  mekaar
ontmoeten.  De  grote  woning  is  de  plek  waar  de
meeste  mensen  logeren:  hier  zijn  er  8  ingerichte
slaapkamers, bijna alle met eigen douche en toilet.
Ook het hoofdgebouw komt langzaam aan uit zijn 12-
jarige slaap: er zijn nu 2 kantoorruimtes in gebruik en
is er – eindelijk na vele technische problemen (dank
vooral aan Lodewijk)  telefoon- en internetverbinding.
De meeste, door de gemeente Winterberg verplichte
werkzaamheden,  zijn  intussen  in  een  stadium  van
uitvoering: waterleiding, elektra en brandbeveiliging.
Al  deze  werkzaamheden  zouden  eind  februari
afgerond moeten zijn.
En  dat  allemaal  voor  de  grote  en  feestelijke
openingsweek rondom 21 maart.
Het begin van de lente is daarmee ook het begin van
de publieke start van Savita.

Oude postkaart

Goedkoop naar Niedersfeld
Er is een bus vanaf A'dam die mensen voor €25 heen
en weer naar Winterberg brengt. Moeilijk is echter dat
de bus alleen rijdt als er in Winterberg sneeuw ligt .
En dit jaar is er met Kerstmis ook in Winterberg geen
sneeuw  te  zien  (3  weken  eerder  was  dat  wel  het
geval).
De  bus  vertrekt  omstreeks  3u30  ('s  nachts)  in
Amsterdam-Buitenveldert  en  komt  omstreeks  9  uur
aan in Winterberg.
Als  je  dat  wil  kunnen  we  je  dan  aan  het  station
ophalen  met  de  auto.  Opdat  we  bij  eventuele
vertraging  van  de  bus  niet  te  lang  zouden  moeten
wachten in de kou spreken we af in de koffiehoek van
supermarkt EDEKA op ongeveer 100 meter van het
station en duidelijk te zien vanaf het station.
http://starliner.nl/buspendels/boekonlineW1.php?
bestemming=Winterberg,%20vertrek%20in
%20januari&seizoen=winter#

Hoe is het nu op Savita?
Op Savita wordt gewerkt, hard gewerkt.
Als  mieren  weet  een ieder  zijn taak  van  de  dag te
vinden,  o.a.  stopcontacten  worden  gerepareerd,



lampjes  aangebracht,  lekkages  verholpen,  radiator-
knoppen  hersteld,  kapstokjes  aan  muren  gebracht,
bibliotheek is inrichtende, telefoon doet het en internet
ook,  geweldig!  En  er  zijn  zelfs  al  ideeën  waar  de
Savita winkel zou kunnen komen. En dan noem ik nog
maar  een  deel  van  alle  werkzaamheden  die  hier
moeten gebeuren en  gebeuren.  Een bedrijvige  geest
waart rond met de gezelligheid die erbij hoort.
Het woord pionieren is hier helemaal op zijn plaats.
Van de grond af aan wordt hier iets opgezet wat uit
een  droom  van  25  jaar  lang  in  vorm  kan  worden
neergezet. De eerste wisselend samengestelde groepen
van 2 tot  6 tot  21 personen met  de Kerst   en weer
terug  in  aantal  zijn  hier  de  eerste  twee  maanden
geweest om mee te helpen.
Ieders talent wordt volop benut en kan tot uitdrukking
worden gebracht.
Als  ik  deze  drie  huizen  overzie,  het  grote
medewerkershuis,  Eriks prachtige huis en het Savita
pand zo mooi gelegen in de bossen, dan kan ik mij
helemaal  de  enorme  bedrijvigheid  voorstellen  die
nodig  is  en  ook  zeker  mogelijk  is  om  een
gemeenschap tot stand te brengen.
Een  levende  gemeenschap  waarin  het  reeds  lang
gewilde Natuurgeneeshuis haar plek kan gaan vinden.
Gebaseerd op een ideaal die zoveel mensen aantrekt,
omdat het leven hier oorspronkelijk zijn weg zoekt.
En dan nu vanavond het eerste oudejaars-kampvuur in
de bergen met zelfgebakken oliebollen, sterretjes en
echte  vuurpijlen om Savita  met  Liefde  en  een  knal
2014 in te brengen.
Met Liefde en warmte,
Corine Kabel

Als je het hebt, neem het dan mee
Misschien staan er bij jou thuis in een oude kast, de
tuinschuur of de zolderkamer nog allerlei spullen, die
je in de afgelopen 10 jaar nooit meer gebruikt hebt en
waarschijnlijk  ook  nooit  meer  zult  gebruiken.
En tezelfdertijd is er Savita, waar nog zoveel nodig is
om die  grote  gebouwen weer helemaal  bruikbaar  te
maken.
Als we die 2 partijen samen zouden kunnen brengen,
dan kunnen beide partijen er beter van worden.
Er zijn in deze fase nog zovele dingen, die we goed
zouden  kunnen  gebruiken:  bedden  en  matrassen,
stoelen,  kleerkasten,  een  kettingzaag,  nog  enkele
stofzuigers, enz....
En  dan  zijn  er  nog  spullen,  die  we  in  grote
hoeveelheden nodig hebben of die zo prijzig zijn dat
we ze waarschijnlijk het beste kunnen aanschaffen via
een faillissementsuitverkoop of een veilingsite  (bvb.
www.bva-auctions.nl en www.troostwijk.nl). Dat zijn
onder  andere  100  bedden,  100  stuks  beddegoed
(dekbed, matrasbeschermer, hoeslaken), keukengerief
(100 stuks borden, kopjes, glazen, bestek...). En zeer
aansluitend  hierbij:  we  zoeken  een  volledige
inventaris  voor  een  professionele  keuken  aan  te

kopen:  gasvuren,  ovens,  bakplaten,  afwasmachines,
grote koelkasten, werkbanken, enz …
Als  iemand  ons  bij  het  vinden  van  deze
keukeninventaris zou kunnen helpen. Dan zou ik daar
heel blij mee zijn.

Gelukkig jaar 2014 toegewenst
Ik  wens  alle  lezers  van  deze  Nieuwsbrief,  al  mijn
goede vrienden en kennissen,  mijn familie en allen,
die  de  Savita-avonturen  volgen  een  zeer  goed  jaar
2014 toe.
En om jezelf een mooi  kado te geven:  denk er  dan
eens aan om in het komende jaren een aantal dagen
naar Savita te komen en jezelf te verwennen met een
mooi en inspirerend verblijf.
Welkom.
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