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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravensteijn

Eindelijk is de tijd aangebroken dat er ruimte en duidelijkheid is om weer een
Nieuwsbrief te gaan schrijven. En toevallig lopen we precies gelijk met de regering
in Nederland, want ook daar blijkt nu dat ze eindelijk klaar zijn met de formatie.
Deze Nieuwsbrief komt wat later dan gewoonlijk. Dit had te maken met het feit dat
we in onduidelijkheden terecht waren gekomen, die opgelost leken te zijn, maar
later bleek het anders te liggen. Maar nu is er eindelijk duidelijkheid gekomen:
Savita heeft weer een kok!!! Zijn naam is Peter. Begin augustus kwam hij voor drie
weken om ons te helpen en daarna zou hij in Nederland een opleiding gaan volgen.
Maar eenmaal in Savita aangekomen werd het roer omgegooid. Hij en ook wij
staan allemaal versteld hoe hij precies naadloos past binnen Savita. Iemand die van
mensen houdt, wijs is en heeel lekker kan koken!!!
Met Ajo erbij, waar we heel blij mee zijn, is de kerngroep, precies na negen
maanden, weer hersteld. En het is duidelijk dat we er met z'n allen voor gaan!
Minder in en uit gefladder, de vogel is gegroeid.

Welkom aan onze Duitse buren

Hierbij nog even de huidige leden van de kerngroep genoemd: Erik, John, Ajo,
Peter en ondergetekende. Vanuit het verleden kunnen we zien dat voor de kerngroep 5 een getal is wat ons niet onbekend voorkomt.
Bruno en Romilda hebben nog wat meer tijd nodig om hun relatie met elkaar en
Savita duidelijk te krijgen en om van daaruit een passende vorm te kunnen creëren.
En er is iemand in het verschiet gekomen, die belangstelling heeft om zich te verdiepen in de boekhouding en de administratie. We gaan dit onderzoeken met elkaar.
In de volgende Nieuwsbrief zullen er ook geschreven teksten toegevoegd worden
van anderen die hier wonen en werken, zodat de Nieuwsbrief een kleurig scala van
verschillende Savita belevingen kan gaan worden.
De zomer is nu ten einde, een zomer waarin het een komen en een gaan van de
meest uiteenlopende gasten was en alle parkeerplaatsen regelmatig bezet waren.
Zo fijn om de enthousiaste belangstelling te ervaren die echt de motor mee helpt
draaien in Savita, want de tocht voert op een bepaalde manier gekeken langs een
kwetsbaar, breekbaar gespannen koord. Op dit koord moeten we soms unieke
acrobatentoeren uitvoeren, die nooit voorbereid kunnen worden, omdat ze altijd
onvoorbereid op ons bordje komen. Maar aandacht, vertrouwen en geduld blijken
iedere keer weer, de juiste basis ingrediënten te zijn, om er als acrobaat weer
heelhuids doorheen te kunnen komen.
Rob en Jheel zijn eind september vertrokken, een afscheid met veel kanten, en een
groot nalatenschap, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Hartelijk dank voor alles, ook
vanwege de lach en de traan en de lessen die hierin verscholen lagen.

Erik verwelkomt de bezoekers

Lekkere taart van Frans.onze taartenspecialist

De aanblik van de zolder van Savita met de meer dan vijftig gekleurde emmers
tijdens de onophoudelijke regen begin augustus heeft ons een stevige zet in de rug
gegeven, om deze dreigende wolk boven Savita, nu echt aan te gaan pakken. Het
gaat hier om ons lekke dak.
Een klus waar in ieder geval 1 maar misschien wel 2 of 3 ton mee gemoeid is.
Er is een stevige dak-groep opgericht, onder leiding van Jaap (veel dank !!) die van
vele markten thuis is. Offertes worden opgevraagd en samenkomsten worden
georganiseerd om de juiste keuzes te kunnen maken.
Tegelijkertijd voert dit ons ook dit weer naar de weg om een nieuwe financier te
vinden. Iemand bij wie we tegen minder rente en een langere aflossingstermijn
onze maandkosten kunnen verlagen. De zogenoemde Snelle Savita Aktie. Op dit
gebied is er de laatste tijd behoorlijk wat beweging en zodra er op dit vlak
duidelijkheid komt, komt het in de Nieuwsbrief te staan!!!
Vervolgens voert de Snelle Savita Aktie weer naar de Grote Savita Aktie waar we
nog steeds heel blij mee zijn en nu natuurlijk weer, vooral in verband met de kosten
voor het dak. Het zou fijn zijn als er nog meer mensen willen helpen door een
bedrag over te maken op het rekeningnummer van de vereniging: Freunde und
Förderer von Savita DE40 4165 1770 0000 0210 89 t.n.v. Freunde Savita. Bij een
schenking van 1000 euro kun je een week in Savita logeren tegen 10 euro per
dag!!! Voor 500 euro drie en een halve dag, voor 250 euro twee dagen. Alle
bedragen zijn welkom!
De tegemoetkoming van de belastingen gaat jammer genoeg niet door, gezien het
feit dat we niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die voor een ANBI-status
nodig zijn.

Laatste moment: Savita tuindagen!
Van 19 tot 24 oktober wordt de tuin
winterklaar gemaakt. Heb je zin om mee te
helpen? Stuur een mailtje naar Savita.

Goed gevuld terras

Ondertussen wordt het ook zichtbaar via het gebouw dat we in de tweede fase van
de opbouw terecht zijn gekomen. Er is voor drie maanden een schilder gekomen,
die al tal van vensters en kozijnen tot op de bodem heeft afgeschuurd en weer een
stevige onderlaag gegeven heeft voor de komende winter!
Ook binnen is er een start gemaakt met de verfraaiing van het gebouw,
geschilderde deuren en ramen, een prachtige kast van Ajo op de eerste verdieping.
Onze handen jeuken om de eetzaal en de slaapkamertjes aandacht te geven,
waardoor het geheel nog wat origineler uit de verf komt, aangepast aan de reeds
gedurfde keuzes die de oorspronkelijke architect voor het gebouw gemaakt heeft.

Pizza's uit eigen oven (met dank aan Rob)

Aanpassing verblijfprijs vanaf 1 januari 2018
De verblijfsprijzen bij Savita worden aangepast, zodat we de plek de zorg kunnen
bieden waar ze om vraagt. Dat gaat gebeuren in 2 stappen. Vanaf 1 januari 2018 zal
het verblijf per etmaal € 42,- per persoon gaan kosten (inclusief € 2,25
toeristenbelasting). Vanaf 2019 wordt het € 45,-.
Is dit bedrag te hoog voor je, dan kan je net als nu, contact met ons opnemen om
dat te bespreken. Kun je het juist heel prima betalen, dan staat het ook altijd vrij
meer te betalen. De plek kan het goed gebruiken.
De prijs die geldt voor verblijf als half meewerkend gast blijft op € 20,-.

De fotos in deze nieuwsbrief
Op 3 september was het eindelijk zover: der Tag der offene Tür!! Alle mensen uit
Niedersfeld hadden hier een bericht over gekregen. We begonnen met Cafe mit
Kuchen, twee Duitse rondleidingen, Duitse liedjes begeleid met accordeon en
gitaar, stoelmassages, een yogaworkshop en een zelfgemaakte pizza uit de nieuwe
pizzaoven die gemaakt is door Rob op een mooie plek in de tuin. De zon was er
ook bij, kortom: een fijne middag, met bij elkaar geteld 68 bezoekers, waardoor de
eerste stap betreffende de integratie van Savita met de omgeving rondom Savita,
mooi ingeleid is.
De foto's in deze Nieuwsbrief zijn alle gemaakt tijdens de Open Dag.

Stoelmassage

Het Savita-programma voor de volgende 3 maanden
Zie ook de website: www.savita.nl/agenda
Zondag 15 – zondag 22 oktober
de Savita-herfstweek
door: Savita-team
Zaterdag 21 – woensdag 25 oktober
Qigong en soulsinging
door: Erik Huele
Meer info: qigong
Woensdag 25 – zondag 29 oktober
Dzogchenretraite
door: Jan Geurtz
Meer info: dzogchen (deze groep is volgeboekt)
Donderdag 9 – 12 november
Beeldhouw 3-daagse “Geest in hout”
door: Luc Willems
Meer info: beeldhouwen
Zaterdag 11 november tot zaterdag 18 november
Clarity week
met: Taetske
Meer info: clarity
Donderdag 16 tot maandag 20 november
Herfstretraite
met: Daniëlle Dijkstra
Meer info: retraite
Donderdag 23 november – zaterdag 2 december
Zur Quelle der Klarheit
met: Taetske
Meer info: Klarheit
Zaterdag 2 – zaterdag 9 december
Wandelweek
o.l.v. Savita-bewoners
Zaterdag 2 – donderdag 7 december
Qigong
door: Margo Bouwman
Meer info: Margo

Vrijdag 22 – donderdag 28 december
Kerstweek
o.l.v. Savita-bewoners
Schrijf vlug in, want het loopt snel vol.
Vrij 29 december – woensdag 3 januari
Nieuwjaarsweek
in samenwerking met Jan-Hendrik Veenkamp

Zeg het met bloemen … uit eigen tuin

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
t.n.v. 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
Speciaal IBAN-nummer
voor de Grote Savita Aktie en voor de Savita-vereniging
IBAN: DE40 4165 1770 0000 0210 89
t.n.v. Freunde und Förderer von Savita

