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Leven in Savita 
door: Elisabeth Ravensteijn

Sinds het schrijven van de vorige Nieuwsbrief is er
weer een heleboel gebeurd op Savita. Gelukkig lijkt
het erop dat we op de goede weg zijn, want na twee
jaar hard werken krijgen we eindelijk volgende week
per post:
de officiële exploitatievergunning!!!

Een van de basisfundamenten is opgebouwd: Het
gebouw is goedgekeurd!!!!
Het  was  een  proces  van  hoop  naar  wanhoop  en
andersom. Maar nu is het toch echt gebeurd!!!!
Dat  werpt  meteen een ander licht  op het  volgende
fundament: de financiële obstakels,uitdagingen, waar
we thans weer voor staan. 

Financiële uitdagingen
We zijn dus nauwelijks klaar met het ene fundament
of het  geld staat  alweer voor de deur te trappelen.
Sinds begin oktober (de brief van de financiers) zijn
we er  dagelijks  mee  bezig.  Soms is  er  het  gevoel
van: we komen er nooit uit. Wat we bij de keuring in
golven  meemaakten,  komen  we  ook  hierin  weer
tegen.  Na  het  schrijven  van  de vorige  nieuwsbrief
wilde  ik  al  een aantal  maal  een  verslag aan  jullie
schrijven  over  de  recente  gebeurtenissen,  maar  de
veranderingen volgden zich zo snel achter elkaar op,
dat  het  niet  tot  opsturen  kwam.  Iedere  keer  weer
bleek Geduld toch de beste raadgever te zijn.

Onze  eigen  persoonlijke  fundamenten  kregen  ook
een  beurt  natuurlijk.  Deze  zijn  laatst  via  een
spontaan ontstane familieopstelling op een prachtige
manier belicht. Tempoverschillen dat was/is voor mij
persoonlijk de grootste dobber. En zo heeft ieder lid
van de kerngroep een eigen dobber. Het is een puzzel
waar je natuurlijk niet in je eentje mee bezig bent,
maar  groepsgewijs.  Gelukkig  beginnen zich  nu  de
contouren van een weg af te tekenen. Helaas zijn we
nog niet aan het einde. Dat kan nog meerdere weken
op zich laten wachten. Maar we kunnen nu in ieder
geval al meer duidelijkheid geven:

Oprichting van een Duitse Gemeinnütziger Verein
Met  onze  Duitse  boekhouder  hebben  we  het
getroffen.  Hij  blijkt  goed op de hoogte te zijn van
rechtsvormen en het blijkt ook dat hij het leuk vindt
om  samen  met  ons  uit  te  zoeken  wat  de  meest
passende rechtsvorm voor ons zou kunnen zijn. Hij
kent de situatie en de financiële aspecten van Savita
en  hoe  alles  in  Duitsland  georganiseerd  is.  Het  is
taaie stof voor ons, een rijstebrijberg van regels en
wetgevingen.  Het  is  materie  die  nauwelijks  in  de
Nederlandse taal te volgen is, laat staan in de Duitse
taal.  Maar  zijn  enthousiasme  helpt  ons  goed.  Alle
mogelijkheden zijn onder de loep genomen. En er is
uiteindelijk  voor  gekozen  dat  Savita  een
Gemeinnutzliche  Verein wordt.  Een  vereniging
ten algemene nutte en zonder winstoogmerk.
Belastingtechnisch is dit verreweg ook de beste
keuze. We zijn nu bezig met de statuten. Hierbij
hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen om de
statuten zo op te  stellen dat  de leiding van de
vereniging bij een kleine groep mensen blijft, (in
het  bijzonder  de  huidige  kerngroepleden),  zodanig
dat de geest en de doelstellingen van Savita vrij goed
bewaakt kunnen worden.
Binnenkort  wordt  een  afspraak  met  de  notaris
gemaakt  en  vervolgens  zal  het  nog  enkele  weken
duren voordat we naar de bank kunnen stappen om
een rekening te openen.



Nog even op een rijtje
De afbetaling van het gebouw, liefst in april 2016, is
7 ton. 
Een  tweede  mogelijkheid  is:  2  ton  in  april  en  de
andere  5  ton  binnen  5  jaar  via  een  goede
afbetalingsregeling. Dit bracht ons op het plan van 
“de Actie van 700 mensen”
Wanneer 700 mensen 1000 euro bijeen brengen staat
Savita op eigen benen! Op die manier wordt Savita
bovendien  door  heel  veel  mensen  gedragen  en
aangezien er zonder jullie nooit sprake zou kunnen
zijn van Savita, is dit een manier om met elkaar het
onmogelijke mogelijk te maken. Hoe meer mensen
mee helpen de wonderen de wereld binnen te laten
komen, hoe beter!

Hoe gebeurt het in de praktijk?
Als jullie er wat voor voelen om mee te doen, wat
natuurlijk fantastisch zou zijn, dan zou het het fijnste
zijn als de 1000 euro in 1 keer gestort zou kunnen
worden.  Dan kan  de  de  rente  die  er  betaald  moet
worden aan de financiers (3500 per maand) ineens
wegvallen of drastisch verlaagd worden. 
Maar we snappen natuurlijk wel dat 1000 euro niet
voor iedereen zomaar op te hoesten is. 
Vandaar  dat  we  de  mogelijkheid  van  periodieke
giften  (5  jaar)  onderzocht  hebben,  waardoor  je,
afhankelijk van je inkomen, gemiddeld ongeveer een
derde terug kan krijgen via de belastingen, met daar
bovenop nog een  leuke verrassing van ons!  Zodat
1000 euro opeens veel minder blijkt te zijn.

Hoeveel terugkrijgen via de Belastingen ?
Via deze link
(http://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-
giften.html) kan je uitzoeken wat je terugkrijgt van
de Belastingen als je  gedurende 5 jaar  1 x per jaar
b.v. 200 euro stort.  Dit zijn n.b.  precies de 5 jaar die
de financiers als tweede mogelijkheid voorstelden!
Een voorbeeld: iemand die 200 euro wil storten en in
de AOW zit  (1050 euro per  maand)  krijgt  dan 73
euro teruggestort  per jaar,  waardoor hij/zij  feitelijk
maar 127 euro i.p.v. 200 euro per jaar betaalt. Als je
1000 euro per jaar wil storten, kost het je eigenlijk
maar 635 euro per jaar. 
In de bovenstaande link wordt gesproken over een
algemeen nut  beogende instelling,  een ANBI.  Hier
vallen  wij  niet  onder,  aangezien  wij  een  Duitse
vereniging worden, maar binnen EU-verband gelden
voor  een  Duitse  gemeinnützige  Verein  dezelfde
gunsten.
Praktische  tip:  bij  het  invullen  van  het
berekeningsformiulier  moet je bij de vraag “geeft u
aan een culturele instelling “nee” invullen.en bij de
vraag  “belastingaftrek  ten  gunste  van”  u  zelf
invullen.
Als  je  een  start  wil  maken  met  het  mee  helpen
ondersteunen, kun je dus nu al voor jezelf uitzoeken
wat gunstig en haalbaar voor je is.  Zou je ons een

mailtje willen sturen als je op een gegeven moment
hebt besloten hoe je dat wil doen? Dan kunnen wij
alvast zien hoe het loopt. Wij zullen jullie dan over
de stand regelmatig op de hoogte stellen, zodat jullie
kunnen  meeleven  en  meedelen  in  deze  spannende
onderneming. 
En zoals eerder vermeld: het banknummer zal over 6
à  8 weken volgen!!!
Zoals  je  ook  kunt  lezen  via  de  link:  het  5-jaren
contract  hoeft  sinds  kort  niet  meer  bij  de  notaris
getekend te worden, maar kan via ondertekening van
een contract met Savita zelf.  Nog even ter attentie:
zorg ervoor dat  het  bedrag wat je stort  iedere keer
hetzelfde is. Je kan het bedrag bijvoorbeeld ook per
maand betalen of  2 of 3x per jaar.
Ten slotte:  in geval van overlijden,  baanverlies
of opheffing van de vereniging zit  je er  in die
gevallen niet voor 5 jaar aan vast. 
Info via Google: “periodieke giften”.

Help mee Savita opbouwen!
En de vergunning en de rechtsvorm en het geld

in twee en een half jaar voor elkaar.
Voor elkaar en met elkaar!

Sneeuw in Winterberg
Winterberg  lijkt  soms  wel  een  stukje  Nederland.
Zeker in de winter zijn de Nederlanders zeer talrijk
aanwezig. En dat heeft allemaal te maken met het feit
dat  Winterberg vanuit  Nederland gezien het  dichtst
bijzijnde wintersportgebied is.
Daarvoor  beschikt  Winterberg  over  mooie
berghellingen en over een uitgebreide infrastructuur.
Er  zijn  56  skiliften  waarvan 14  moderne  stoeltjes-
liften. Er zijn 81 afdalingen, in totaal 40 km lang. Er
zijn  zachte  hellingen  voor  beginners  en  steile
hellingen voor  de gevorderde skiër.  Er  zijn  drukke
plekken,  vaak  in  de  omgeving  van  een  gezellige
skihut  en  er  zijn  plekken,  waar  je  helemaal  alleen
bent  met  de  sneeuw.  Winterberg  is  een  plek  voor
skiën,  snowboarden,  langlaufen,  rodelen,  snow
tubing, enz...  En mocht het weer tegenzitten en er
ligt  weinig  sneeuw,  dan  zijn  er  nog  altijd  de  vele
sneeuwkanonnen om er voor te zorgen dat skiën wel
mogelijk is.
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Hulp gevraagd voor p.r. en 
grafische vormgeving
Ben  jij  iemand,  of  ken  jij  iemand  die  ons  zou
kunnen helpen met het vernieuwen van de website,
het maken en monteren van filmpjes, het maken van
flyers  enz.,  Dus  een  creatief,  technisch  iemand!!!
Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 

Ideeën Savita-maaltijden
Sinds het ontstaan van Savita is er een speciale sfeer
ontstaan  bij  Savita,  die  te  maken  heeft  met  het
gebouw en zijn omgeving, de mensen die het trekt en
misschien  ook wel  met  het  eten  dat  er  opgediend
wordt. Met name het diner is intussen al door veel
mensen geroemd.
Hier zitten we echter niet stil en behaalde resultaten
in  het  verleden  bieden  geen  garantie  voor  de
toekomst.  Dus …  zouden wij  het  fijn  vinden dat
ieder die een idee heeft  voor een goed gerecht  dit
naar  ons  wil  mailen.  Zodat  wij  in  de toekomst  de
kwaliteit  van  ons  eten  kunnen  behouden  en
verbeteren.  De  maaltijden  moeten  aan  een  aantal
criteria voldoen. Dit zijn: vegetarisch, voor een grote
groep te bereiden (niet te complex), lekker en liefst
ook gezond.
Als iemand een goed idee heeft, stuur dat dan naar
Tonnie: levensmissie @hotmail.com.

Last Minute
Wegens onverwachte omstandigheden zijn er in de
periode van 21 tot 28 december 3 kamers vrij  ge-
komen. Als je dus met Kerst toch nog naar Savita
wil komen, dan is dit een unieke gelegenheid. 
Mail ons.  

Savita-activiteitenprogramma

Maandag 21 december tot zondag 27 december
Chanting for Peace
met: Jan-Hendrik Veenkamp
Info/inhoudelijk programma: Jan-Hendrik Veenkamp
06-30796057,  www.janhendrikveenkamp.nl      
Info praktisch/opgave programma:
yke.dijkstra@gmail.com
Deze actviteit is volgeboekt.

Maandag 21 december tot maandag 28 december
Savita-Kerstweek
Een bijzondere week met verstillende activiteiten en
naar binnen gerichte energie.
Samen  zingen,  tekenen  en  schilderen,  mediteren,
wandelen in de sneeuw, yoga, film, … 

Maandag 28 december tot maandag 4 januari
Savita-Nieuwjaarsweek
Een  week  met  meer  naar  buiten  gerichte  energie,
feest,  goede  voornemens.  Maar  natuurlijk  ook  de
inmiddels bekende Savita aktiviteiten. 
Misschien ook een week om te gaan skiën.
Deze week is volgeboekt.

Maandag 28 december t/m vrijdag 1 januari
Winter-intensive
met: Angelo Vasalos
Organisatie: Friendly Heart
Info: www.friendlyheart.nl
info@friendlyheart
tel: 06-20124398 / 06-14424262
Ook deze activiteit  is volgeboekt.

Van 10 januari tot 20 februari 2016
Goedkoop kennismaken en verblijven op Savita
Als compensatie voor de volboeking in de kerst- en
niieuwjaarsweek  geven  we  in  deze  periode  voor
individuële gasten een korting van € 10 per persoon
op de normale dagprijs.
Maak er gebruik van!

Zaterdag 13 februari tot zaterdag 20 februari
Savita-wandelweek
Wandelen  in  de  prachtige  natuur  van  Sauerland.
onder leiding van een Savita-bewoner.
Normaliter  ongeveer  8  -12  kilometer  per  dag,  met
meestal  (speciaal  voor  de  minder  geöefende
wandelaar) de mogelijkheid om via een kortere route
terug te keren.
We proberen ook zoveel  mogelijk om halfweg een
uitrustpunt te plannen, zoals een mooi gelegen café
of  restaurant,  waar  iets  gedronken  kan  worden.
Goede  wandelschoenen  en  een  regenpak  zijn
aanbevolen.  Ook  als  er  sneeuw  ligt  gaan  we
wandelen. Dan zijn snowboats van nut.
Kosten: alleen de normale kosten van 39 € per dag.

Zaterdag 20 februari tot zaterdag 27 februari
Winterpretweek
Vorig  jaar  lag  Savita   gedurende  3  aaneengesloten
maanden onder de sneeuw. Een bezoek aan Savita is
dan een mooie gelegenheid om volop te genieten van
het betoverende sneeuwlandschap, eindelijk eens een
skiles  te  volgen,  te  langlaufen  in  de  bossen  rond
Savita,   de  heuvel  van  onze tuin  af  te  sleeën,  een
grote sneeuwpop te maken of iedere ochtend samen
met anderen gezellig sneeuw te ruimen, zodat auto's
op en af het Savita-terrrein kunen rijden.
Altijd  is  er  iets  leuks,  te  beleven  zowel  voor
beginnelingen als voor gevorderden.
Er is al een skilift op 2,5 km  van Savita.

http://www.friendlyheart.nl/
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Zaterdag 27 februari tot zaterdag 5 maart
Noppesweek
Een week met allerlei activiteiten, speciaal voor de
leden van de ruilvereniging Noppes uit Amsterdam.

Zaterdag 5 maart tot zaterdag 12 maart
Wandelweek
Meer info: zie hoger onder Wandelweek februari

Zaterdag 12 maart tot zaterdag 19 maart
Chi kung- en meditatieweek
met: Cosima Scheuten en Jeroen van Deutekom
info: www.chikungamsterdam.com 
Een  unieke  combinatie  van  Chi  Kung  en  zen
meditatie.  Ervaar  hoe  deze  eeuwenoude  tradities
elkaar versterken. Wij onderzoeken en ontdekken de
enorme diepgang in het model van Yin & Yang. Hoe
vind je innerlijke harmonie en balans in de constante
beweging  van  deze  twee  tegenpolen?  Hoe  kun  je
hiermee energie  opbouwen en wat  kan dit  voor  je
training  en  dagelijks  leven  betekenen?  Kom  op
adem, tot rust. Krijg meer helderheid en vitaliteit. Je
bent van harte welkom.
Voor  zowel  beginners  als  gevorderden  van  Zhan
Zhuang  Chi  Kung  en  zen  meditatie  is  deze  week
uitermate  geschikt.  Om de eerste  ervaringen op  te
doen of juist de ervaring en inzichten te verdiepen
dankzij  de  unieke  combinatie  van  Chi  Kung
beoefening en zen meditatie. Een week om helemaal
'zen' van terug te komen!
Wij  trainen in de ochtenden ca 3-4 uur Chi Kung,
tussen  lunch  en  avondeten  heb  je  vrije  tijd  (de
omgeving is  prachtig  om te  wandelen!)  en  na  het
avondeten ronden wij de dag af met Zen meditatie.
Heb je de fotos op mijn website al gezien? 
Meer info & aanmelden:
http://chikungamsterdam.com/chi-kung-
retrai…/lenteweek-2016/

Vrijdag 11 tot maandag 14 maart 2016
Do-in yoga lenteweekend sauerland 
Met : Caroline Ligtenberg 
Begin maart is het meteorologisch gezien en volgens
de Boeddhisten al lente. Een bijzonder jaargetijde in
het  teken  van  het  hout-element.  Het  geschikte

moment  om uit  je  winterslaap  te  komen,  je  goede
voornemens  voor  2016  op  te  poetsen  en  de  eerste
stappen te zetten voor een mooi vervuld 2016 waar je
aan het einde van het jaar met een tevreden gevoel op
terug gaat kijken.
Een lang weekend vol Do-In Yoga en wandelyoga.
Daarnaast  ruimte voor je eigen programma en drie
heerlijke veganistische maaltijden.

Centrum Savita
Ik was hier in februari 2015. Wat ik zag en voelde
was verbazingwekkend. Een mooi gebouw, gedragen
door  een  kerngroep  bewoners  en  een  veel  grotere
groep vrijwilligers. Een centrum voor bewustzijn en
heling.  In  Sauerland.  Er  lag  sneeuw  toen  en  het
landschap  was  sprookjesachtig  mooi.  Met  beekjes,
uitgestrekte  bossen,  weilanden  in  het  laaggebergte
van Sauerland. 
Deze prachtige toegankelijke plek deel ik graag met
anderen.  En er wordt voor ons gezorgd.

Voor wie?
Voor alle mensen die hun lijf als kompas willen 
gebruiken om hun leven vorm te geven. Ervaring met
(Do-In) Yoga is niet nodig.

Wanneer?
Van vrijdag 11 maart vanaf 15.00 uur tot en met 
maandag 14 maart 11.00 uur.

Kosten?
€325,- per persoon voor het hele weekend inclusief 
drie overnachtingen op basis van vol pension. Indien 
je voor 31-12 boekt en betaalt €295,-.
Eventueel kun je met mij meereizen vanaf 
Kranenburg naar Savita. De kosten hiervan bedragen 
dan €50,- extra.

Voor meer informatie of je aanmelding 
stuur je een mail (info@carolineligtenberg.eu) of bel 
of app je me op +31(0)611382495.
www.carolineligtenberg.eu

Zaterdag 26 maart tot zaterdag 2 april
Savita-voorjaarsweek
Net zoals de vorige savita-weken een kennismaking 
met nieuwe benaderingen.
Een week  vol met diverse workshops en groeps-
activiteiten
Prikkelend en inspirerend.
Uitnodigend om nieuwe wegen te verkennen.
Vol ernst, maar ook vol lach en dans.
Wandelen in de natuur.
In stilte zitten bij het kampvuur.
Lekker en gezond eten.
Het workshopprogramma wordt mede opgebouwd 
vanuit de kwaliteiten en de kennis van alle 
deelnemers.
Kosten: € 39 per dag voor verblijf, eten, workshops.
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Programma's voor 
volgende maanden
Zaterdag 9 april tot zaterdag 16 april
Wandelweek
Meer info: zie hoger onder Wandelweek december

Zondag 17 tot zaterdag 23 april 2016
Wholly Science Week
met: Johan Oldenkamp
info: http://www.pateo.nl/Links/agenda.htm

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

Zondag 1 mei tot zaterdag 7 mei
Vasten en wandelen
met: Silaska Paalman
info: www.kolibrievasten.nl

Zondag 8 mei tot zaterdag 14 mei
Vasten en wandelen
met: Silaska Paalman
info: www.kolibrievasten.nl

Zondag 1 tot zondag 8 mei
Ontspanningsmassage vanuit Rebalacing
door: Ed Bodewes
info: www.rebalancing-lichaamswerk.nl

Donderdag 5 mei tot zondag 8 mei
Massage-wandelweekend
met: José van de Wouw
info: http://www.balans-massage.nl/

Vrijdag 13 tot maandag 16 mei
Sprankelend Pinksterfestival
Diverse workshops met Yvonne en Frans Weeber
Informatie en boeken: www.thematravel.eu. 

Zondag 22 tot donderdag 26 mei
Stilteweek voor vrouwen
met: Gabrielle Bruhn
www.simsara.nl
g  abi1404@hotmail.com
06-24204810

Zaterdag 4 juni tot zaterdag 11 juni
Wandelweek
Meer info: zie hoger onder Wandelweek december

Maandag 4 juli tot 8 juli
Een week rond “Natuurlijk Gezond”
Met Hetty van Doorn en Elly Best
Info: info@ngplein.nl

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.

Maandag 25 juli t/m woensdag 3 augustus 2016
Schrijven is een feest
met: Frans Weeber
Informatie en boekingen: www.thematravel.eu

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

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

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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