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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravensteijn

Het leven, het verblijven, het werken en het wonen in Savita is een groot avontuur.
Geen enkele week lijkt op de vorige. De dagen dat de retraitegroepen van Gabrielle
en Taetske hier waren was er een opvallend ingetogen en rustige sfeer in huis.
En.......  we  hebben  inmiddels  het  tweede  Aktie  weekend  weer  achter  de  rug.
Opmerkelijk was dat de energie die we voelden tijdens de voorbereidingen van het
eerste aktieweekend, bijna helemaal afwezig was toen het tweede Aktie weekend
voor de deur stond. 
Later  bleek het   een goede oefening te zijn om in het Hier en Nu aanwezig te
blijven.  Want  het  was  een  fantastisch  geslaagd  weekend!!  Met  allemaal
verrassingen! Zelfs bij de veiling: één derde meer opbrengst dan de vorige keer!
Een stijgende lijn met weer nieuwe mensen die mee willen doen met de Aktie. Dat
maakt  dat  er  nu  “een  halve  ton”  met  rasse  schreden  naderbij  komt.   In  twee
maanden tijd! 
Daar bovenop kwam tijdens het weekend iemand naar voren met de woorden:” Ik
heb geld en dat staat momenteel op de bank. Ik geef dit geld liever aan Savita dan
aan mijn bank. Beiden houden een risico in, maar ik heb meer vertrouwen in Savita
dan in de banken!”  Het klonk  als een nieuwe mogelijkheid om Savita te helpen op

Het licht breekt door ...



eigen benen te laten staan. Dat zijn we aan het onderzoeken, de mogelijkheden om
via grotere   leningen   Savita te steunen. Ook borgstellingen kunnen een optie zijn.
Schrijf ons een mailtje als jij, of iemand die je kent, hier aan mee zou willen doen. 
Deze mogelijkheden kunnen naast de Grote Savita Aktie bestaan. Want de Grote
Savita Aktie betreft schenkingen en deze Aktie loopt gewoon verder door.

De afgelopen nieuwsbrieven hebben nogal in het teken gestaan van het geld. En
geld is natuurlijk zo'n beladen begrip geworden dat we vergeten zijn dat het slechts
een middel is. En echte rijkdom iets heel anders is. Deze rijkdom is op deze plek
aanwezig. Deze rijkdom was er meteen al, in het begin en had niets met geld te
maken. Om Savita met al haar kleuren en mogelijkheden in de materie voort te
kunnen laten bestaan,  te realiseren,  is  vertrouwen geven middels  geld een daad
waarmee de fundamenten stevig in de grond kunnen gaan staan.
 

Naar Savita heen en weer
met ....... de Savita-taxi !
Maria Rigter start op vrijdag 29 jullie officieel met deze Savita-taxi dienst.  Iedere
vrijdag rijdt er wekelijks vanuit Amsterdam een taxi naar Savita, en later op de dag
retour naar Amsterdam. 
Per rit kunnen er 3 of 4 personen meerijden. Meld je dus op tijd aan, want het 
aantal plaatsen is beperkt. 
Maria komt iedereen op het huisadres ophalen.
Bodem-prijs is € 35 per rit.
Voor opgave: meld je aan bij Maria:
E: maria.rigter@upcmail.nl of 
Mob.: +31-(0)6-145 39 021.

P.S.  Deze  dienstverlening is  zeker  de ideale  oplossing voor  mensen die  op een
gemakkelijke manier even een weekje naar Savita willen komen!

Tonnie en John op de opening van het  Aktieweekend
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Nieuws van de vereniging
Het eerste verenigingsweekend staat gepland op 25, 26 en 27 november. Er zijn nu
al 60 leden!!!
Er  zal  in  dit  weekend  geen  jaarvergadering  gehouden  worden.  Deze  zal  plaats
vinden in een weekend in het voorjaar van 2017. 
Je kunt ook iemand meenemen die  geïnteresseerd is in Savita,  zodat hij/zij op deze
manier kan kennismaken. Hoe we dit weekend vorm gaan geven wordt tegen die
tijd  wel  duidelijk,  we  volgen  de  Savitiaanse  manier!  Als  je  met  het  openbaar
vervoer komt, of je hebt een andere reden, kan je ook maandagmorgen vertrekken.
Het weekend kost 25 euro per persoon.

Savita-activiteitenprogramma
voor de volgende 3 maanden

Donderdag 30 juni tot zondag 3 juli
Dru-yoga/meditatie/ontspanningsweekend
Met: Marianne Bakker
Een weekend waarin de specifieke vloeiende bewegingen van de Dru yoga de basis
vormen van het samenzijn....
's  Morgens  meditatie  en  yoga,  's  middags  een  heerlijke  wandeling,  's  avonds
ontspanning in verschillende vormen.
Een stroom van beweging en stilte in de beweging.
Je verblijft op een 1- of 2-persoonskamer met eigen toilet, douche en balkon, voor €
39 per dag incl. vol pension.
Voor de docent betaal je € 80 voor het hele weekend.
Een warme doek of dekentje is fijn voor de ontspanning.
Voor meer informatie kun je bellen met Marianne Bakker
Tel. 0644161797 of mailen naar namastedruyoga@gmail.com

Zondag 3 juli tot zondag 10 juli
Zang/stembevrijding 'Chanting for peace'
door: Jan-Hendrik Veenkamp
Afstemmen  op  jezelf  en  nieuwsgierig  jezelf  welkom  heten.  Via  klank  in  alle
eenvoud dat wat is loslaten en vrijgeven. Misschien komen emoties als woede en
angst mee en kun je zo al klinkend/zingend je lichaam verzachten en meer ruimte
creëren voor vreugde, compassie en vrede. 

Jan-Hendrik  beschikt  over  een  rijk  scala  aan  klankmeditaties,  visualisaties  en
liederen  uit  alle  windstreken  die  samen  een  krachtige  werking  hebben.
„ComeTogether Songs” van verstild tot dynamisch met het potentieel tot bezieling
en verbinding met jezelf en de ander.
Jan Hendrik begeleidt op de piano en drum. Iedereen die zich aangetrokken voelt
tot dit programma is welkom zich aan te melden. Je hoeft geen zangervaring te
hebben ook als je denkt niet te kunnen zingen ben je welkom. 
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J-Hendrik: “Enthousiast kondig ik deze cursusweek aan. Een programma waarin
veel kan en weinig moet. In de afgelopen jaren ben ik dag voor dag verder gegroeid
in het ontwikkelen van de mogelijkheden van zang/klank in relatie tot bewustzijns-
ontwikkeling en stem.  Alles wat  ik  in  mijn  leven vergaard heb komt hierin nu
samen. En ik voel me zeer thuis op Savita, deze locatie ‚klopt’ bij mijn werkwijze
en programma. Ik nodig je hierbij van harte uit!“ 

Cursusduur
Introductie: zondagavond 3 juli,van 20:30 tot 21:30 uur
ma-, di-, do-, en vrijdagochtend: van 10:00 tot 12:30 uur
woensdagmiddag van 15:00 tot 17:30 uur (facultatief; gelegenheid tot individueel
zingen in de groep)  

Prijs cursus: € 180,00 per persoon
Prijs verblijf: zie website Savita 

Verdere informatie
http://www.janhendrikveenkamp.nl/
janhendrikveenkamp@gmail.com
06 - 30796057

Zaterdag 9 juli tot zaterdag 16 juli
Wandelweek
met: het Savita-team

Zaterdag 9 juli tot zaterdag 16 juli
Wolschilderingen, vilten en transparantkunst
o.l.v. Paulus Carlier 
In  deze  cursus  laten  we  ons  inspireren  door  de  magie  van  door-vallend  licht.
Gebruiken  we  o.a.  oude  uitsparingtechnieken  als  batik,  om transparantkunst  te
maken. En wol in verschillende natuurlijke kleuren en tinten voor wol schil-de-
ringen. Het materiaal uit de natuur, dat we op onze wandelingen in de prachtige
omgeving  vinden,  zoals  plantenvezels,  takjes,  blaadjes,  enz...kan  met  de  wol
worden  samen  gevilt,  of  tot  een  transparant  vlies  worden  verwerkt.Vilten  en
batikken  zijn  heerlijke  rustgevende  ambachtelijke  technieken.  Die  goed  zijn  te
combineren. Ze zijn voor iedereen spelenderwijs te leren. Laat je verrassen door
wat er als vanzelf uit je handen komt! De gemaakte werkstukken kunnen verwerkt
worden in kleding, tasjes, sieraden, lichtobject. Of voor het raam worden gehangen.

Kosten workshop
6 dagdelen € 120, inclusief materiaal.
Voor meer info: kijk op www.ateliercarlier.nl

Verblijfkosten op Savita
 € 39 per nacht, vol pension, in 1-persoonskamer.
Zie gasteninformatie op: www.savita.nl.

htttp://www.savita.nl
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Zaterdag 16 tot zaterdag 23 juli
Savita-zomerweek
Een week met een groot aantal gratis te volgen workshops.
Met ondermeer: lezingen over voeding en holistische reiniging, dru yoga, mantra's
zingen,  chacra  dance,  groepshealing,  theater  en  muziek,  kampvuur,  dansen,
inspirerende films, wandelen in de omgevende natuur, …
Ook ruim aanbod  van individuele  sessies,  onder  andere  diverse  massages.  Alle
sessies kosten €30.
Meld je vroeg aan, want zowel voor workshopgevers als bezoekers loopt deze week
weer snel vol.

Maandag 25 juli – zondag 31 juli
Basispleiding familieopstellingen
met: Yvonne Weeber
Tijdens  deze  opleiding  leer  je  de  basisprincipes  van  familieopstellingen  en
systemisch werken en ben je in staat deze principes in je eigen werk toe te passen.
Als  je  van plan  bent  om te  gaan werken als  zelfstandig facilitator  dan is  deze
basisopleiding daarop een voorbereiding. Gedurende deze week krijg je alle ruimte
om  eigen  vragen  in  te  brengen  en  te  werken  aan  je  eigen  proces.  Deze
leeropstellingen dienen als  studiemateriaal  tijdens de analysegesprekken na elke
opstelling. Daarnaast zijn er theorieblokken aan de hand van een aantal thema’s. De
opleiding wordt gegeven in centrum Savita in Sauerland. Kosten € 695,- (inclusief
verblijf, maaltijden, workshops en cursusmateriaal, exclusief 2 studieboeken en de
terugkomdagen). 
Info en inschrijvingen: www.thematravel.eu

Maandag 25 juli tot zondag 31 juli
Kennismaking met advaita
met: Tonke Kuijt en Jago
Advaita betekent 'niet-tweeheid'. Het is een terugkeren naar jezelf, naar je meest
eigen innerlijke sfeer.
In deze week nemen we je op een speelse wijze mee om bij jezelf te komen met:

 Organische zang
 Yoga en Qi-gong
 Mantrazang & meditatie-instructies
 Advaita onderricht van bekende leraren met video- en audio-media
 Wandelen in de prachtige natuur.

Dagelijks is er gelegenheid om je ervaringen te delen in een veilige en respectvolle
omgeving.
Per dag: 2 dagdelen retraite activiteiten en 's middags vrij te besteden. 
Er worden in de middag individuele sessies aangeboden tegen een vergoeding van 
€ 20,00: Acces Consciousness Bars en Klankwerk, ter ondersteuning van jouw 
persoonlijke proces.
Kosten retraite: € 125
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Verblijfskosten Savita: € 39,00 per dag voor een 1-persoonskamer, inclusief 3 
vegetarische maaltijden.
Er zijn rechtstreekse busdiensten vanaf Amsterdam: www.flixbus.nl
Aanvullende informatie & Overige advaita activteiten:
zie: http://www.zingeninovergave.nl/
Info & opgave: bel: 06-23464055 of mail: tonkekuijt@gmail.com

Maandag 1 augustus tot zondag 7 augustus
Training Femine bodywork
met: Yvonne Weeber en Marcia Sanders
 Je lichaam is een bibiotheek van al je opgedane ervaringen. Alles ligt opgeslagen
in je lijf. Je leert hoe je bij die wijsheid kan komen en kan laten spreken. In eerste
instantie om zelf helemaal thuis te komen in je lieve lijf en bij je Zelf. Om vanuit
die heelheid andere vrouwen te begeleiden om meer in te dalen in hun vrouwelijke
lichaam, hun lichaam werkelijk te bewonen, het raad te plegen, zodat hun lichaam
hen bij kan staan om het levenspad te kunnen dragen.                                         
We werken met diverse technieken: Authentic Communication, polariteitsmassage,
energie-release, energie leren afvloeien, energie leren bewegen door het lichaam,
Focussen,  het  nieuwe  opstellingenwerk,  verbonden  ademen  en  hoe  je  deze
processen kan begeleiden. Vanuit de baarmoeder en yoni de rest van je chacra's
activeren, cleansen en releasen. De balans herstellen tussen Body en Mind om je
intuitie  te  versterken  en  de  wijsheid  van  het  lichaam  te  laten  'spreken'.
Meer info en inschrijving: www.thematravel.eu

Maandag 8 tot zondag 14 augustus
Jij bent de bron – Gewoon zijn
met: Yvonne Weeber
We zijn zo gewend om hard te werken, in therapie te gaan, om oplossingen te 
vinden waardoor we eigenlijk vluchten uit het Hier en Nu. Het is klaar met toen en 
daar. Nu is dat best nog een punt van aandacht in deze duale wereld. Er hoeft niets 
opgelost te worden, alles is er al. We leren Zijn door het weten los te laten en ons 
over te geven aan te flow van het niet weten.
Meer info en inschrijving: http://www.thematravel.eu/

Zaterdag 13 tot zaterdag 20 augustus
Wandelweek
met: het Savita-team
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Zondag 14 tot zaterdag 20 augustus
Massage-wandelweek – Masseren vanuit je hart
met: José van de Wouw
Wandelen in de prachtige omgeving van Savita en mindful masseren: genieten van
je lijf en de natuur! Een fantastische manier om te ontspannen en los te komen van
de hectiek van het dagelijks leven.
De focus van deze week, zowel bij de wandelingen als bij de massagelessen, is
contact met jezelf en de ander, aandacht en aanwezig zijn. Je leert een volledige
ontspanningsmassage te geven met technieken uit diverse massagestromingen, m.n.
de  Integratieve  Massage.  Deze  massagevorm  bestaat  uit  een  combinatie  van
Intuïtieve  massage,  Holistic  Pulsing  en  Polariteitsmassage.  Elke  les  begint  met
mindfulness oefeningen. Als je op zoek bent naar ontspanning en dieper contact
met  jezelf  binnen de bedding van een fijne groep gelijkgestemden,  dan is  deze
week een uitgelezen kans!
José van de Wouw: “Ik vind het heerlijk om mensen (aan) te raken en ze kennis te
laten maken met de taal van het lichaam. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk
respectvolle aanraking is om je veilig te kunnen voelen en je over te kunnen geven
aan (de handen van) een ander. Mijn cursussen geef ik in een prettige, gemoedelijke
sfeer, waarin niets hoeft en ieders grenzen worden gerespecteerd. De deelnemers
voelen zich vaak wonderbaarlijk snel vertrouwd”.
Aanmelding en informatie: www.balans-massage.nl

Maandag 15 augustus tot zondag 21 augustus
Filosofievakantieweek, een weldaad voor de geest
met: Frans Weeber
Relaxen,  breinprikkelende  gespreksthema’s,  inspirerende  films,  Socratische
dialogen  en  samen  denken.  Een  actieve  vakantie  met  je  blik  op  scherp  en  je
verstand in de actiestand. Deze week biedt je alle gelegenheid om in dialoog met
anderen je meningen te toetsten, je blik te verruimen en je inzichten te verdiepen. In
workshops,  filmsessies  en  dialogen  verkennen  we  verschillende  thema’s,  zoals
compassie, rechtvaardigheid en levenskunst. Eén dag zal in het teken staan van een
actueel thema dat tijdens deze vakantie in het brandpunt van de belangstelling staat.
We verblijven in Centrum Savita in het schilderachtige Sauerland waar we, zoals
veel  filosofen  voor  ons  deden,  het  filosoferen  kunnen  combinerende  met
verkwikkende  wandelingen  in  de  ongerepte  natuur.  €  695,00  op  basis  van
volpension, exclusief reiskosten, verzekering en drankjes in de bar.
Meer info en inschrijving: www.thematravel.eu

Donderdag 25 – zondag 28 augustus
“Geef richting aan je leven” met het talentenspel
o.l.v. Marita Hofman
Via de methode van het Talentenspel neem je de ruimte om, op speelse wijze, meer
aspecten van jezelf te ontdekken. Je krijgt zicht op de samenhang tussen je talenten,
je diepere drijfveren en je missie. Je missie is datgene wat ten diepste bij je past en
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waar je gelukkig van wordt. Je ontdekt hoe je kunt leven met hoofd en hart, en zult
verrast zijn over jouw mogelijkheden om je leven in balans te brengen.
Heb je vragen rondom werk of relatie(s)? Ben je op zoek naar meer zingeving in je
leven?  Sta  je  voor  een  belangrijke  keuze  of  wil  je  jouw  talenten  optimaal
ontplooien? Dan is het Talentenspel wellicht precies wat je zoekt.

Praktische info
Begeleiding: Marita Hofman, integraal therapeut/coach 
Start 25 augustus 19.30 u., einde 28 augustus 11.00 u. 
Deelnemers: max. 10 deelnemers, ieder werkt op zijn eigen spelbord
Kosten: € 325,- voor de coaching van 14 uur, incl. 3 overnachtingen en vol pension 
Meer info: www.viavitae.nl

Zaterdag 27 augustus tot zaterdag 3 september
Chi Kung Retraite – Bewegen in harmonie
met: Cosima Scheuten
Een week opladen en bewegen in harmonie, gebaseerd op de Chinese Zhan Zhuang
Chi Kung en bewegingen uit de Tai Chi miniform van master Lam. Kom uit je
hoofd en ervaar het effect van de zachte en langzame bewegingen. De meeste tijd
besteden wij aan Tai Chi. Deze week is geschikt voor beginners en gevorderden,
die willen ervaren hoe het is om een week intensief te trainen en willen leren hoe
zij een volle ‘flow’ van Chi in hun beweging kunnen brengen. Plezier, innerlijke
harmonie, meditatieve rust en evenwicht staan hierbij voorop, en er is veel aandacht
voor  houding,  lichaamsstructuren,  alignment,  ademhaling  en  de  innerlijke
beweging. Wij bouwen de vorm langzaam op, zodat iedereen mee kan doen. Door
langzame en aandachtige herhaling verdiepen en verfijnen wij de uitvoering, flow
en proeven wij zachtjes aan de martiale toepassing. Van harte welkom! 
Kosten verblijf vol pension: € 259, excl 2 € toeristenbelasting per dag
Kosten training: € 240 à 330 (afhankelijk van inkomen).
Meer info: 
https://chikungamsterdam.com/chi-kung-retraite/2016-herfst-week-tai-chi/

Maandag 5 tot zondag 11 september
Savita creatief
met: diverse docenten / kunstenaars
Weer een Savita-realisatie: “Savita creatief”
Geef je creatieve kwaliteiten een goede boost.
Ga de ontdekkingstocht in.
Vijf volle dagen met telkens een ander avontuur.
Samen  intuïtief,  creatief,  ontdekkend  bezig  zijn  met:  meditatief  boetseren,
schilderen (klein en groot tot zeer groot), energetisch tekenen, mozaïeken, collages
maken, gipsen en beeldhouwen, mandala's tekenen, films maken, en vele andere
technieken, enz....
We zoeken nog creatieve mensen, die als workshopgever gedurende deze week hun
kennis, kunde en passie willen delen met anderen.
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Kosten voor  deze  volle  week:  de  normale  verblijfprijs  (39  €  per  dag voor  vol
pension in een 1-persoonskamer) + een kleine bijdrage voor alle materialen.

Donderdag 15 – zondag 16 september
Massage Meets Movement 
door Marianne Bakker en Ed Bodewes
Een  praktische  en  holistische  benadering  van  fysieke,  onder  meer  stress-
gerelateerde klachten.
In deze 4-daagse workshop ervaar je:
- hoe je uit je denken in je lijf en in het nu komt en blijft.
-  hoe je  staand,  zittend en liggend bv.  onderrug-  en nek-schouderklachten kunt
voorkomen en verminderen. 
- hoe je daarbij optimaal gebruik kunt maken van de zwaartekracht en het bewegen
vanuit je centrum.
- hoe je dit lichaamswerk in je dagelijks leven kunt toepassen ter voorkoming van
stress- en fysieke klachten.
Vervolgens onderzoek je manieren om de ander aan te raken ter voorkoming of
vermindering van diens klachten: Zoals diep masseren, ademtechnieken, bewegen,
strekken en het toepassen van acupressuur. 
Je raakt aan op een manier die klachten aan je eigen lichaam voorkomt. Je leert te
luisteren naar de signalen van je eigen lichaam, als je ‘ontvangt’ en als je ‘geeft’. Er
is  ruimte  voor  het  delen  van  je  ervaringen.  Je  maakt  kennis  met  onder  meer
Rebalancing®, de Trager® Approach, Dru yoga en (stilte) meditatie. 
Naast de workshop is er gelegenheid om te genieten van de schitterende natuur
rond Savita.

Meer informatie
bel/sms +316-18347644 (Ed) / +31644161797  (Marianne)
info@rebalancing-lichaamswerk.nl. 
Opgave: http://www.123contactform.com/form-1554990/Aanmelding-Workshops.
We werken deze dagen op en naast een matje en massagetafel, grotendeels gekleed,
soms in ondergoed en passend bedekt, met en zonder massageolie. 
Graag meenemen: schrijfmateriaal, kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen,
een badlaken, eenpersoons (hoes)laken, kleine handdoek en wandelschoenen.
Bijdrage: €395 incl. workshop en verblijf op 1-persoons- of 2-persoonskamer 

Zaterdag 17 september tot zaterdag 24 september
Wandelweek
o.l.v. een Savita-bewoner

Donderdag 29 september tot zondag 2 oktober
Radicale zelfacceptatie – Aan zelfafwijzing voorbij
met Juno Welter en Lidwien Janssen
Is het rijp in jou om te stoppen met jezelf af te wijzen? Dan is er iets te doen en iets
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te  laten.  Zolang  we  de  oude  gewoonte  om  onszelf  af  te  vallen  geen  HALT
toeroepen,  zolang we niet  bereid zijn onze oordelen over onszelf te laten gaan,
blijven  we  gebonden  aan  beelden  en  gevoelens  van  kleinheid.  Of  aan  zijn
tegenhanger,  zelfoverschatting  en  trots.  We  blijven  pogingen  ondernemen  om
onszelf te verbeteren, maar die hebben altijd een tijdelijk effect. Geluk en innerlijke
vrede zullen dan altijd kortstondig zijn
Deze dagen leer je hoe je NEE kunt zeggen tegen zelfafwijzing en hoe je jezelf
kunt nemen zoals je bent. Radicaal! Zo openbaart zich een vanzelfsprekend JA in
je. Naar jezelf en naar je leven. Vrijheid en vrede zijn je deel.
We zullen gebruik maken van meditaties, oefeningen, verhelderende opstellingen,
vraag  en  antwoord.  Per  dag zijn  we  4  tot  6  uur  samen in  het  programma.  De
resterende tijd is voor rust en ontspanning en kun je zijn met wat in jou geraakt is.
Juno & Lidwien hebben naast hun eigen praktijk, samen 15 jaar een school voor 
Persoonlijke & Spirituele Ontwikkeling geleid. Beiden hebben een stevige achter-
grond in Een cursus in wonderen en Advaita.                                                              

Meer informatie en opgave:                                                                                         
www.zachtontwaken.nl. 
tel. Juno: 020-7775667, tel. Lidwien 020-4681732.
Praktisch
We  starten  donderdagavond  29  september  om  19.00  uur  en  we  sluiten
zondagmiddag  2  oktober  na  de  lunch  af.                             
De kosten voor de workshop bedragen € 265,00.                                        
Kosten voor verblijf: € 39,00 per dag voor een eenpersoonskamer met douche en
balkon. Dit bedrag is inclusief  3 (vegetarische) maaltijden.

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

Zaterdag 8 tot zaterdag 15 oktober
Herfstweek
Weer een groot aanbod van diverse workshops en activiteiten.
Woensdag 19 oktober  tot zondag 23 oktober 2016
Vijfdaagse Dzogchenretraite
met Jan Geurtz
Info en aanmeldingen: www.jangeurtz.nl

Vrijdag 4 tot maandag 7 november
Jaartraining
met: Jan-Hendrik Veenkamp
Dit is een besloten groep

http://www.jangeurtz.nl/
mailto:gabi1404@hotmail.com
http://www.simsara.nl/
http://www.zachtontwaken.nl/


Maandag 7 tot zondag 13 november
Wandelweek
  

Vrijdag 25 tot maandag 27 november
Eerste ledenweekend
Kosten: 25 € per persoon

Donderdag 1 tot zondag 4 december
Detoxen. Samen met yoga
met: Silaska Paalman

Maandag 12 tot zaterdag 17 december
Winterretraite – Nader tot jezelf
o.l.v. Juno Welter en Lidwien Janssen
Verdere informatie: www.zachtontwaken.nl

Donderdag 22 tot dinsdag 27 december
Samen zingen
o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp
Informatie: www.janhendrikveenkamp.nl

Donderdag 22 tot woensdag 28 december
Kerstweek
Met activiteiten die uitnodigen om bij jezelf te zijn.

Woensdag 28 tot woensdag 4 januari
Nieuwjaarsweek
Met activiteiten die uitnodigen om je met anderen te verbinden.

http://www.janhendrikveenkamp.nl/
http://www.zachtontwaken.nl/


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
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 lidgeld:
IBAN: DE40 4165 1770 0000 0210 89
t.n.v. Freunde und Förderer von Savita
BIC-code: WELADED1HSL

http://www.facebook.com/centrumsavita
http://www.facebook.com/erik.haezebrouck
http://www.savita.nl/
mailto:centrumsavita@gmail.com

