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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravenstein

Vandaag weer een staalblauwe lucht. Hier en daar ligt nog osneeuw van enkele
dagen geleden. Mooier kan het niet! Een goede dag om weer een stukje voor de
Nieuwsbrief  te  schrijven.  Het  5-jarig  jubileum  is  achter  de  rug.  In  de  weken
daarvoor werd duidelijk  dat  zowel John als  Peter  zich niet  meer  meer  zo thuis
voelden in Savita. Althans John wilde ruimte voor zichzelf om te onderzoeken of
hij nog door wil met Savita en zo ja, hoe hij dat dan wil. John, namens iedereen, we
hopen dat er een vorm voor je komt die bij je past. Peter voelde zich niet helemaal
thuis  in  de  organisatievorm  en  heeft  ervoor  gekozen  om  terug  te  gaan  naar
Nederland. Peter, dank voor al je steun en inzet op elk gebied. Je luisterend oor, een
grote kracht. We hopen dat ook jij, vanuit Nederland nog een lijntje met Savita wil
blijven houden.

Het werd, in een snel tempo duidelijk dat Erik en ik er nu dus alleen voor staan!
Maar gelukkig ook samen! Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat wij geen moment
getwijfeld hebben om wel of niet door te gaan. Het kan ook niet anders, al die
mensen  die  zich  in  Savita  thuis  voelen  en  zo  enthousiast  zijn..............ermee
ophouden? Dat zou echt een misstap zijn. Bovendien staan we er natuurlijk niet
alleen  voor.  Dat  bleek al  meteen in  de afgelopen weken.  Zoveel  medewerkers,
zowel nieuwe als bekende. Een feest om mee te maken en een extra stimulans om
door te gaan.
Het jubileum weekend van 9 november stond daarna voor de deur. Een mijlpaal.
Met 60 mensen hebben we dit gevierd. Waaronder 11 koks (!!!), die er met z'n allen
voor gezorgd hebben dat we fantastisch hebben kunnen genieten van de uitgebreide



maaltijden die er speciaal voor gemaakt waren. Applaus! Het liep gesmeerd! De
sfeer was licht en warm.
De opening was vrijdagavond in de Blauwe Zaal. En daarna allen met drums en
zang, door alle gangen en zalen van Savita! 
Zaterdagmorgen workshops, 's  middags eigen invullingen en 's avonds een verras-
send open podium waarin voorgedragen, gezongen en gedanst werd. Twee clowns
die langskwamen en Luc, die een prachtig houten beeld aanbood, waar hij twee jaar
aan gewerkt had. De splitsing van de kern, waardoor binnen buiten zichtbaar wordt.
De  avond  kreeg  een  spectaculair,  maar  ook  verfijnd  einde  in  het  trappenhuis,
waarin  Eleonoor  danste  op  de  treden,  de  overlopen  en  de  trapleunigen  onder
begeleiding van Erik Huele op de piano. Zondagmorgen een bezinnings-afsluiting,
een kringgesprek van 45 mensen, waar zowel de goede als de minder goede kanten
van Savita  besproken werden,  in  een  harmonieuze sfeer.  Als  slot  buiten  in  een
mooie drumcirkel rondom een plek die daarvoor door Laurens aangewezen was.

Het is nu rustig in Savita. Groepen, groepjes komen en gaan. En al weken hebben
we een kok, wel bijna elke week een andere. Dit is een hele organisatie die al sinds
deze zomer speelt, maar met wat acrobatenwerk lukt het toch iedere week weer. Er
zijn steeds Lichtpuntjes die hoop geven. Ook de sfeer is zo ontspannen en open, 

Boerekool-meisjes

zodat  het  werk ook op een lichte manier  uitgevoerd kan worden.  Medewerkers
krijgen snel en automatisch een band met elkaar, waardoor het wel lijkt alsof de tijd
helemaal geen rol meer speelt. Janet en Paulien zijn hier een maand geweest en dat
zorgde  meteen  voor  een  breder  draagvlak  op  elk  gebied!  Heel  erg  bedankt!  
En zo lopen we verder, stap voor stap, dag na dag.
In vertrouwen en de wetenschap dat we Savita in de afgelopen vijf jaren van Niets
naar Iets gebracht hebben. We gaan in de komende jaren een vorm aan Savita geven
die past  bij  het  creatieve,  speelse en lichte karakter  van het  originele gebouw.  
Met de intentie dat ieder die hier komt met zijn eigen innerlijk huis en zelfhelend
vermogen in aanraking komt. Het geneeshuis van Erik!



Allerlei korte berichten

Tuinweek
De eerste tuinweek in 2019 is dit jaar gepland van 14-19 april. Fijn om er weer met
een groep de schouders onder te zetten. Hopelijk is dit tegen die tijd onder leiding
van een vaste tuinman/vrouw!

Filmzaal
Sinds  kort  is  één  van de  kelders  beneden  ingericht  als  filmruimte.  Het  is  heel
aangenaam om hier te zijn, een mogelijkheid om helemaal te ontspannen in een
ander verhaal. Heb jij thuis mooie dvd's waar je eigenlijk geen gebruik meer van
maakt?  Wil  je  ze  dan  meenemen  naar  Savita?  Dan  kan  er  weer  van  genoten
worden! Je kunt natuurlijk ook dvd's meenemen voor tijdens je verblijf hier en deze
weer mee terug nemen.

Nog enkele plekken voor de kerstweek
Voor de kerstweek (21-27 dec) zijn nog slechts enkele plekken vrij! Wees er snel
bij, als je nog wilt komen. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
 
Weggeefwinkel
De weggeefwinkel loopt erg goed! Een succes! Sinds kort is er weer een nieuwe
verantwoordelijke, die deze taak zeer serieus neemt en allerlei kleren her en der
vindt,  wast  en strijkt!  Heb jij  ook nog kleren  die  leuk en  goed zijn  voor  deze
winkel?  Wil je ze dan eerst wassen, voordat je ze meeneemt?

Het dak boven de Ronde Zaal wordt aagepakt
Al een hele tijd hadden we last van doorsijpelend vocht in onze mooie Ronde Zaal.
Waar het vocht vandaan kwam was lange tijd onduidelijk. Dat is ook de reden,
waarom het  zo  lang  duurde  alvorens  er  actie  kwam.  Uiteindelijk  lijkt  het  een
combinatie van 3 verschillende factoren te zijn: een lekkende verwarmingspijp in
de muur, licht scheef gezakte traptredes, versleten bitumen onder de tuintegels.
Duimen dat het nu allemaal goed komt.



5 jaar Savita

De kern gaat open
Beweeglijke ribben koesteren 't licht

Zichtbaar wordt de ruimte
van binnen voor buiten

Organisch beweegt het geheel 't licht
dat draagt …

straalt …
verlicht …

(Luc Willems en Marianne
Creapoelka, november 2018)



Het Savita-programma voor de volgende 3 maanden

Meer uitgebreide info over alle cursussen en groepen:
op de website: www.savita.nl/agenda

Woensdag 5 – zondag 9 december
Dzochenretraite
met: Jan Geurtz
mee info: www.jangeurtz.nl

Maandag 10 – zaterdag 15 december
Retraite
met: José Starmans
Meer info: www.praktijkcare.nl

Donderdag 13 december  – zondag 16 december
Ituïtieve yoga en wandelen
met: Claire Piters
Meer info: www.clairepiters.nl

Vrijdag 21 – donderdag 27 december
Savita-kerstweek
met: het Savita-team
Nog slechts enkele plekken vrij !!

Vrijdag 26 december – donderdag 3 januari
Savita-Nieuwjaarsweek
met: het Savita-team
Volgeboekt

Zondag 10 februari – zaterdag 16 februari
Wintervakantie beeldhouwen “Inspiratie in hout”
door: Luc Willems / Creapoelka
Meer info: www.creapoelka.nl

Vrijdag 15 – woensdag 20 februari
Chi-qong
o.l.v.: Erik Huele
Meer info: www.soulsinging.net

Woensdag 20 – Zondag 24 februari
Dzochenretraite
met: Jan Geurtz
mee info: www.jangeurtz.nl

http://www.jangeurtz.nl/
http://www.soulsinging.net/
http://www.creapoelka.nl/
http://www.clairepiters.nl/
http://www.praktijkcare.nl/
http://www.jangeurtz.nl/
http://www.savita.nl/agenda


Zondag 24 februari – zaterdag 2 maart
Soul singing
o.l.v. Erik Huele
Meer info: www.soulsinging.net

Zaterdag 9 – zaterdag 16 maart
Chi Kung
met: Cosima Scheuten
Meer info: www.chikungamsterdam.com

Zaterdag 16 – zondag 24 maart
o.l.v. Taetske 
Clarity Week
“The butterfly that tought it was still a Caterpillar”.
http://www.tsuki   org

Donderdag 28 maart – zondag 31 maart of 1 april
Retraite Massage meets movement
o.l.v. Ed Bodewes en Marianne Bakker
meer info: www.rebalancing-lichaamswerk.nl

Maandag 1 april – zondag 7 april
Savita-lenteweek
o.l.v. het Savitateam
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