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Leven in Savita 
door: Elisabeth Ravensteijn 
 
De eerste Nieuwsbrief in het jaar 2020!! Laten we maar meteen met de deur in huis 
vallen!! Zo ging het bij ons ook toen we op 18 december een brief in de bus kregen 
dat er een afspraak gemaakt was bij een Notaris in Medebach op 2 januari, waarin 
het eigenaarschap van de huidige financiers overgedragen zou worden naar de 
vereniging. We begrepen er niets van, zo plotseling! Daarna werd door de dagen 
heen gelukkig ook snel duidelijk dat de financiële vooruitzichten dusdanig waren 
dat we deze stap konden maken! En......................... het is dus gebeurd!!!  
 
Na een lange, moeilijke, eenzame, maar wel uiterst leerzame weg, die 6 jaar 
geduurd heeft, is de vereniging eindelijk de Eigenaar geworden van Savita.  
 
Deze bijzondere unieke plek op aarde neerzetten is gerealiseerd!! Bij thuiskomst 2 
januari hebben we dit in de hal gevierd, (weer) met champagne, met alle mensen 
die toen aanwezig waren. En het lied gezongen olv Jan Hendrik: ”Home is where 
my Hart is”. Savita heeft nu tastbaar bestaansrecht gekregen en is terecht gekomen 
in de handen die passen bij deze pioniersplek. Het is duidelijk dat we dit met zoveel 
mogelijk mensen willen gaan delen, dat ligt in de bestemming van deze plek, waar 
gelijkwaardigheid, de boventoon voert. Savita, een plek waarop het mogelijk is om 
mensen weer in contact te brengen met de Eenvoud van het leven, een Her-Innering 
van iets wat eigenlijk in iedereen ten diepste leeft, iets dat verlangt om weer geraakt 
te worden. Iets dat verlangt om vanuit de bevriezing weer tot leven te kunnen 
komen om vervolgens ten volle te kunnen gaan bloeien! Het stralende Licht van 
Savita kan niet anders dan hiervoor zorgen.  
 
Dankbaarheid is het woord dat past bij het gegeven dat Erik en ik de kracht hebben 
mogen ontvangen om Savita tot dit punt te brengen. Het was niet makkelijk, maar 
wel steeds draagbaar, maar ook wel eens niet. Dit bleek er later dan toch ook weer 
bij te horen!!! Het was een pad met verrassingen, onvermoede mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Boven ons volgende pad staat: van onmisbaar naar misbaar. Dus 
dat het niet meer nodig is dat Erik en ik er zijn, maar dat het wel leuk is om er te 
zijn! Ook wel samen met elkaar doorgaan, ieder met z'n eigen positie en 
kwaliteiten, ieder in zijn/haar eigen ruimte, niet tegen elkaar maar met elkaar op 



 

 

voet van gelijkwaardigheid. Ieder met zijn/haar eigen unieke verbinding met Savita. 
De verbinding die past.  
Het dagelijks leven, levend vanuit de Waarheid van het Hart, de Kracht van de 
Eenvoud, in het Licht van de Liefde en met Wijsheid als Leidraad.  
 
En “last but not least”: Dit alles had ook nooit kunnen gebeuren zonder jullie. Jullie 
enthousiasme, jullie vertrouwen. Iedere keer weer blije en hoopvolle mensen die 
Savita verlaten na een verblijf. En vaak weer vele keren terugkomen en 
terugkomen. Dat maakte dat we niet konden stoppen, we moesten wel doorgaan 
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. We werden als het ware ook door jullie er 
doorheen gedragen. We kregen de energie ook van jullie!!! En we zijn er met 
zorgvuldigheid mee omgegaan. Ook de hobbels die we in de eerste vijf jaar 
onderling als bewoners hebben meegemaakt, hebben bijgedragen om inzichten te 
krijgen, waardoor we vervolgens steviger door konden stappen. En dan zijn er de 
vele prachtige medewerkers, zonder jullie had het überhaupt niet gekund. Het is 
verbazingwekkend met hoeveel trouw, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel ieder 
bezig is. Het is vooral de keuken die op deze plaats een enorme pluim verdient, 
want de maaltijden, dag in dag uit, zijn 1 van de visitekaartjes van Savita. De zich 
steeds uitbreidende vereniging, is ook van onschatbare waarde gebleken, omdat we 
door het bestaan hiervan konden voldoen aan een belangrijke voorwaarde van de 
bank. We verheugen ons dan ook op het verenigingsweekend eind maart waarin we 
met elkaar de eerste stap willen gaan maken in het nieuwe jasje.  
 
Als einde het belangrijkste: dankbaarheid voor de komst van Gambheera en 
Eleonora, die ieder op hun eigen unieke wijze, het afgelopen jaar, steeds maar weer 
fantastische bijdragen leveren. Dit geeft Savita een mooi draagvlak en een extra 
uitstraling waar we heeeeel blij mee zijn.  
 
En het allerlaatste nieuws: het gebouw is afgelopen donderdag getaxeerd door twee 
mensen van de bank. Zij waren zichtbaar aangedaan en onder de indruk van de 
grootte van het gebouw en de schoonheid ervan. Zij vonden onze activiteiten 
precies passen bij de stijl van het gebouw. We weten nog niet hoeveel de bank wil 
gaan lenen, met welke rente en hoe lang het aflossingstermijn zal zijn, maar we 
hebben er goede hoop in dat het zal gaan lukken, ook dank zij de fantastische inzet 
van onze Duitse boekhouder Stefan! Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief! 
 
 

                                        
 



 

 

 

Het Savita-programma voor de volgende 6 maanden
 
Zondag 9 februari – zaterdag 15 februari 
Wintervakantie beeldhouwen in hout 
o.l.v. Luc Willems 
Meer info: www.creapoelka.nl 
 
Zondag 9 februari – zaterdag 15 februari 
Transparantkunst – gemengde technieken op textiel 
door: Paulus en Simone Carlier 
Meer info: www.ateliercarlier.nl 
 
Zaterdag 15 – zondag 23 februari 
Clarity week – De vlinder die dacht dat hij nog een rups was 
door:  Taetske Kleijn 
Meer info: www.tsuki.org 
 
Zaterdag 15 – zaterdag 22 februari 
Soul singing & authentic movement winterweek 2020 
o.l.v. Erik Huele, Eleonora Slok & Marietta Rust 
Meer info: www.soulsinging.net 
 
Woensdag 19 februari – zondag 22 februari  
Verwondering, een 4-daagse inspiratiereis-retraite-cursus 
o.l.v. Johannes Sijaranamual 
Meer info: www.hemelopaardenu.com 
  
Zaterdag 22 – dinsdag 25 februari 
Kruidenworkshop 
o.l.v. Carolien Hendrix 
Meer info: carolienhendrix@ziggo.nl 
 
 
Zondag 23 februari – zaterdag 29 februari 
Winter 6-daagse met Qigong, wandelingen, meditatie 
o.l.v. Erik Huele 
Meer info: www.soulsinging.net 
 
Vrijdag 27 februari t/m maandag 2 maart 
Qi Gong en wandelretraite 
door: Ingrid van Breemen + Jolanda Kluft 
Meer info: www.innerlijkeglimlach.nl 
en: www.wandelcoachinbeweging 
Woensdag 4 – zondag 8 maart 



 

 

Dzochghen-retraite 
door: Jan Geurtz 
Meer info: www.jangeurtz.nl 
 
Donderdag 19 maart – zondag 22 maart 
Bezielde dagen 
met: Eleonora Slok 
Meer info: ellen-slok@telenet.be 
 
Vrijdag 27 maart – zondag 29 maart  
Vriendenweekend  
(algemene ledenvergadering Freunde von Savita) 
 
Zondag 29 maart – zaterdag 4 april 
Tuin- en klussenweek 
 
Zondag 5 april t/m vrijdag 10 april 
Tai ji quan & gigong 
o.l.v. Margo Bouwman 
Meer info: www.margobouwman.nl  
  
 
Donderdag 9 april – donderdag 16 april 
Paas-wandelweek 
o.l.v. Savita-bewoners 
 
 
Zaterdag 11 april – maandag 13 april 
Chi Gong lente-training 
o.l.v. Theo 
Meer info: taichitheoarnhem@gmail.com 
 
Woensdag 16 april - zondag 19 april 
Digitale detox 5 daagse “coming back to your senses” 
o.l.v. Mirjam Bout 
Meer info: digitaledetox@mirjambout.nl 
 
 
Zaterdag 25 april – vrijdag 1 mei 
Savita-lenteweek 
Een gezamenlijke realisatie van ons allemaal 
 
 
Zondag 26 april – donderdag 30 april 
ZING DAN! 
o.l.v. Elzemien 
Meer info: zangstudio@hotmail.com 



 

 

 
Dinsdag 5 mei – zaterdag 9 mei 
Intuïtieve yoga en wandelen 
Claire Piters 
Meer info: www.clairepiters.nl 
 
Donderdag 7 mei – zondag 10 mei 
Retraite voor vrouwen 
o.l.v. Domi Lambregts 
Meer info: www.holons.nl 
 
 

Zaterdag 16 – woensdag 20 mei 
Chakra Mantra Retraite (Wortel, Hara, Solar, Hart) 
o.l.v. Deep en Clé 
Meer info: www.levenineenheid.nl 
 
Donderdag 21 – maandag 25 mei 
Chakra Mantra Retraite (hart, keel, voorhoofd, kroon)) 
o.l.v. Deep en Clé 
Meer info: www.levenineenheid.nl 
 
Donderdag 21 mei – zondag 24 mei 
Massage-wandelweekend 
o.l.v. José van de Wouw 
Meer info:  www.balans-massage.nl 
 
Zondag 24 – zaterdag 30 mei 
Speciale week voor vrouwen 
o.l.v. Bianca Hofman en Rozemarijn Ockhuysen 
Meer info: rozemarijn.o@gmail.com en bidoho2telfort.nl 
 
Vrijdag 29 mei – zondag 31 mei 
Yoga retraite 
Inge van Helvoort 
Meer info: www.yogatuinrheden.nl 
 
Vrijdag 29 mei – maandag 1 juni 
Qigong 
door: Erik Huele 
Meer info: www.soulsinging.net 
 
Woensdag 3 juni – zondag 7 juni 
Dzogchenretraite 
door: Jan Geurtz 
www.jangeurtz.nl 



 

 

 
Zondag 7 juni (avond) – donderdag 11 juni (ochtend) 
Verbeelding van de ziel – Inspiratiedagen 
door: Luc Willems 
Meer info: www.creapoelka.nl 
 
Dinsdag 9 – zondag 14 juni 
Zomerzang & mantradans 
door: Jan Linssen 
Meer info: www.janlinssen.nl 
 
Donderdag 11 juni – donderdag 18 juni 
Theosofische zomerweek 
o.l.v. Reinout Spaink 
Meer info: respaink@12move.nl 
 
Zondag 14 – vrijdag 19 juni 
Dialoog en Human design 
Kees Voorberg en Julia Degeus 
Meer info: www.keesvoorberg.nl 
 
Woensdag 17 juni – zondag 21 juni 
Kruidenvrouwen 
door: Carolien Hendrix en Margriet 
Meer info: carolienhendrix@ziggo.nl 
 
Vrijdag 19 juni – zondag 21 juni 
Clownerie 
door: Ton Curstjens 
Meer info: www.clownerie.nl 
 
Zaterdag 20 juni – vrijdag 26 juni 
Biodanza-vakantie 
door: Nathalia Liem 
Meer info: www.biodanzametnathalia.nl 
 
Zondag 28 juni – vrijdag 3 juli 
Zangretraite 
door: Jan Hendrik Veenkamp 
Meer info: www.janhendrikveenkamp.nl 
 
Zondag 5 juli – zaterdag 11 juli 
Savita-zomerweek 
 ... dank zij de inzet van velen. 
 



 

 

Zondag 12 juli – zondag 19 juli 
Werken met klankschalen 
door: Hilda Postema 
Meer info: www.meditatieve-ontspanning.nl 
 
Zondag 12 juli – zaterdag18 juli 
Yoga-week met TRE® 
door: Diana van Gelder 
Meer info: www.dianavangelder.nl 
 
 
Zondagavond 19 juli – zaterdagochtend 25 juli 
Qi Gong vakantieweek 
door: Ingrid van Breemen 
Meer info: www.innerlijkeglimlach.nl 
 
Zondagavond 19 juli – zondagochtend 26 juli 
Soulsinging week 
met: Erik Huele 
Meer info: www.soulsinging.net 
 
 
Woensdag 22 juli – zondag 26 juli 
Zomerworkshop 
o.l.v. Walter van Ruitenbeek en het Mannenwerk-team 
Meer info: www.mannenwerk.nl 
 
Zondag 26 juli – zaterdag 1 augustus 
Vakantieweek beeldhouwen in hout: “Van Nature” 
o.l.v.: Luc Willems 
Meer info: www.creapoelka.nl 
 
Zondag 26 juli – zaterdag 1 augustus 
De kunst van het boetseren 
o.l.v. Annemiek Collin 
Meer info: www.annemiekcollin.nl 
 
 



 

 

Colofon 

Deze Nieuwsbrief is uitgegeven door: 
Centrum Savita, 
In der Burbecke 15, 
59955 Winterberg-Niedersfeld, Duitsland 
Deze Nieuwsbrief verschijnt normaliter 1 maal per 6 weken 
Samenstelling en teksten: 
Elisabeth Ravensteijn, Erik Haezebrouck 

IBAN: DE08 4165 1770 0000 5453 68 
t.n.v. Erik Haezebrouck/Savita te Winterberg-Niedersfeld 
Telefoon: 00-49-2985-9088843 
Voor donaties en lidgelden 
IBAN: DE40 4165 1770 0000 0210 89 
t.n.v. Freunde von Savita 

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

 
 
 
 
 
 
 


