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Leven in Savita 
door: Elisabeth Ravensteijn 
 
Weer een Nieuwsbrief van Savita! De tweede in 1 maand tijd! 
Omdat er weer goed nieuws te delen valt en omdat het fijn is om met jullie in contact te blijven via 
deze weg, in deze onverwachte vreemde en nieuwe tijd. Twee maanden geleden wisten we nog van 
niets en hadden we niet kunnen bevatten dat we elkaar steeds nog maar niet kunnen zien. Misschien 
straks wel weer, op een gegeven moment, maar dan met een afstand van anderhalve meter!!  Een 
aanrakingsverbod in Savita!!! Dat is precies de omgekeerde wereld!! Hoe is het mogelijk. En toch 
zal het zo gaan verlopen. Soms moet je iets helemaal kwijt zijn om de waarde ervan bewust te 
worden als je het weer gevonden hebt. 
 
Waarschijnlijk zullen de versoepelingen aangaande de maatregelen op horecagebied in Duitsland 
en Nederland parallel lopen. Dus je kunt zelf zien, wanneer het weer mogelijk wordt om naar Savita 
te kunnen komen. En uiteraard zal dat dan ook op de website van Savita staan! In de agenda zal 
ook duidelijk worden welke groepen wel gaan komen en welke niet en welke het nog niet weten.  
 
We gaan natuurlijk roeien met de riemen die er zijn. De ontwikkeling zoals deze zich thans hier 
laat zien, duidt erop dat er groepen zijn die moeten afzeggen, gezien de grootte van de groep en/of 
de inhoud van de workshop. Oefeningen waarbij aanraking een grote rol speelt, massages, dans en 
andere vormen kunnen dan niet uitgevoerd worden. Maar aan de andere kant komt er dan wel veel 
meer ruimte in Savita vrij voor gasten en voor mensen die willen mee werken. En misschien heb 
jij wel een aanbod waarbij afstand geen rol speelt. Tekenen, zingen, wandelen of iets heel anders. 
We hopen wat dat betreft, dat we de inkomsten van Savita daardoor toch een beetje op peil kunnen 
blijven houden!!  
 

En dan nu het goede nieuws! Toen Erik en ik op 2 januari tekenden voor 
het eigenaarschap van de Vereniging, waren er twee banken die akkoord 
gingen met de overname. Er viel daarna spoedig 1 bank af en de andere, 
de Volksbank, liet lang op zich wachten. Alle contacten met de 
Volksbank werden op 1 april (!) afgerond. En in april werd gelukkig ook 
weer een tweede bank gevonden, een zogenaamde Staatsbank, waardoor 
de overdracht plaats heeft kunnen vinden en we bij de maandkosten 
geen 7% rente meer hoeven te betalen, maar minder dan 2 %.  Het laatste 
stukje van de weg door "het land der financiën" was uiterst moeizaam. 
Vanaf 2 januari, drie stappen vooruit, twee achteruit. Maar we zijn eruit 
gekomen! Midden in deze Corona tijd houdt Savita toch nog haar eigen 
stevige koers en vindt haar eigen weg. Dankzij onze boekhouder Stefan, 
die op een snelle en wonderlijke wijze, de weg voor ons geplaveid heeft. 
Op koningsdag werden de laatste handtekeningen bij de notaris gezet!!! 



 

 

HOERA!!! In Savita heeft de focus de afgelopen tijd meer op dit gebied gelegen, dan op het 
uitblijven van de inkomsten vanwege de Corona crisis. Hoe we dit gaan oplossen????? Dat zal de 
toekomst uit- wijzen. De eerste twee maanden, maart en april zijn in ieder geval door de gemeente 
Winterberg grotendeels opgevangen.  
 
Het dak van het slaapgebouw is eindelijk af. Savita staat weer zonder 
steigers. Het uitvoeren van de opdracht voor het vernieuwen van het dak 
van het hoofdgebouw hebben we nog even uitgesteld aangezien we de 
financiële gevolgen n.a.v. de Corona virus, nog niet in kaart hebben. Dus 
op dat gebied wordt er niet meer gewerkt in Savita.  
In het kantoor is Erik, haast elke dag nog bezig met het in orde brengen 
van de administratie en Peter S klust in zijn eentje heel wat af in Savita. 
Hij kan wondertjes verrichten op bijna ieder technisch vlak. Joost en 
Linda gaan door met de tuin en de kas. Deze laatste gaat voorzien worden 
van een ingenieus irrigatiesysteem, waardoor de verzorging van alles wat 
nu groeit en bloeit verlicht zal worden. Eleonora reist op en neer naar 
Nederland en Gambheera vergezelt ons gelukkig vanaf deze week weer. 
 
In de eerste weken van het Corona gebeuren, werd ik er iedere ochtend mee wakker. Ongeveer 
twee weken geleden gebeurde er op een morgen iets bijzonders. Ik werd niet met Corona wakker, 
maar weer met Savita! En opeens werd op een dieper niveau zichtbaar, juist ook door de Corona, 
dat Savita een functie heeft gehad en ook steeds meer zal krijgen om de balans in de wereld te 
herijken, zodat Liefde weer de plek in kan nemen die haar toekomt. En ja, die Liefde vindt haar 
oorsprong in ieders eigen Zelf. Dat kunnen we oefenen met elkaar, onder elkaar, hier in Savita in 
het dagelijks leven. Evenzo kunnen we oefenen in het gelijkwaardig anders zijn van onszelf en 
daardoor ook met elkaar. Zelfkennis staat centraal op deze plek en daar kun je in Savita nog veel 
meer van ont-wikkelen. Wil je meehelpen om deze plek verder tot bloei te brengen? Misschien heb 
je ontdekt, b.v. door deze Corona tijd, dat je aan je leven een wending wilt geven, dat je innerlijk 
toe bent aan samen werken en misschien ook wel samen wonen? Misschien wil je een LATrelatie 
vorm gaan geven met Savita of ken je iemand of een stel die hierover denkt? Stuur ons een mailtje! 
Of als je dat in het verleden al gedaan had, doe het dan nog een keertje! Ook al kunnen we er nu 
nog even niets mee, het zet in ieder geval wederzijds iets in werking, waar we hopelijk spoedig 
mee aan de slag kunnen gaan. 
  
 

                                                        
 


