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Leven in Savita 
door: Elisabeth Ravensteijn 
 
Hier is dan alweer een volgende Nieuwsbrief! Nu we weer wat verder in de tijd zijn, hebben we 
meer overzicht gekregen over de mogelijkheden die voor ons liggen in de komende zomer. We 
verheugen ons dan ook jullie mee te kunnen delen dat het dit keer een zomer gaat worden die we 
niet snel meer zullen vergeten! Een hele zomer met vele mogelijkheden voor jullie en Savita zelf, 
nu zeker is dat tot half juli alle groepen hebben afgezegd en in de weken na half juli er slechts een 
paar kleine groepjes komen. De agenda start vanaf 5 juli met de Zomerweek. Kijk voor de 
verdere cursussen, die wel doorgaan bij ‘agenda’ op de website. 
Dat betekent dat er een zee van tijd voor ons ligt met een zee van ruimte.  

Hierbij dus een Uitnodiging voor jou voor het "Doorlopende Savita Zomerprogramma" !!!  De 
vaste medewerkers van Savita zullen dit organiseren en daarbij ook workshops aanbieden, 
aangevuld met mensen die dit al eerder hebben gedaan. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor 
de aanwezige gasten die van deze gelegenheid gebruik willen maken en iets aan willen bieden.  
Net zoals tijdens de Savitaweken die velen al meegemaakt zullen hebben in de afgelopen jaren. 
Wel moeten de workshops rekening houden met de 1.50 afstand. Veel kan er ook buiten gedaan 
worden en we vertrouwen erop dat de regelingen in de loop van de weken steeds verder 
versoepelen. 

1 juni zal de dag zijn dat Savita weer haar deuren openzet! Voor alle mensen die, door de afgelopen 
maanden snakken om er even uit te zijn, samen met andere mensen, heerlijk in de natuur, fijne 
kamers en verrukkelijk eten, iedere dag weer! Maar..........helaas dus niet op de manier zoals wij 
dat gewend waren. Voor ons is nabijheid de lijn die we altijd volgen, maar kennelijk is het nu de 
bedoeling dat we met z'n allen eerst in het tegenovergestelde gaan oefenen!! We worden ons vaak 
pas bewust wat we hebben, als het er niet meer is en de 
vanzelfsprekendheid wegvalt.  

Op Hemelvaartsdag hebben we bezoek gekregen van iemand 
van de Gemeente Winterberg. We waren heel blij met dit 
bezoek en voelden ons gesteund. Natuurlijk krijgt Savita ook 
de 1.50 afstand strepen op de vloer en zullen er mondkapjes 
gedragen moeten worden tijdens het eten opscheppen. En 
moeten er handen worden gewassen en deurklinken gereinigd. 
De tafels zijn nu al met de gepaste afstand gegroepeerd. Zowel 
in de eetzaal als in het theehuis en op het terras. De heen- en 
terugweg naar de kamers en de eetzaal zullen een scheiding 
krijgen en zowel binnen als buiten Savita liggen. De nieuwe 
"regels" staan aangekondigd in de receptie.   Oefenen met de 1 ½ meter. 



 

 

 
Omdat we zelf het programma aanbod organiseren deze zomer, verhogen we de prijs voor deze 
weken van 45 naar 50 euro per dag.  Voor medewerkers is het 20 euro.  Als er omstandigheden zijn 
waardoor een medewerker het bedrag niet kan betalen is er overleg mogelijk. Aan ieder die 
financieel niet door het Corona gebeuren getroffen is, vragen we een Corona bijdrage, zodat we 
het gebrek aan inkomsten kunnen gaan compenseren. De Coronapot staat op de balie in de receptie! 
Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat Savita, ondanks de crisis, rechtop kan blijven staan. 
Savita kan dit niet alleen en zo is het eigenlijk altijd al geweest! Stel je voor, hebben we eindelijk 
de financiën net op orde, na 4 jaar, kunnen we toch niet verder vanwege een virus.  
 
Wat het vervoer betreft zou het fijn zijn als ieder die dit keer met een auto komt en plaats over heeft 
voor meerijders, zich aanmeldt met aankomst- en vertrekdatum op de pagina van onze website: 
meerijden met elkaar. (Het wachtwoord is: metelkaar). Zo kunnen we iemand anders helpen om de 
reis te vergemakkelijken, omdat het in deze tijd ingewikkelder is om met openbaar vervoer te 
komen. Wij zijn zelf wel al meerdere keren, de grens overgegaan zonder dat er van controle of 
agenten sprake was. Bij de grensovergang was het zoals het altijd was. Bovendien is de datum van 
15 juni genoemd, waarop mogelijk de grens weer opengaat voor toeristisch verkeer.  
En vers van de pers: vanaf 18 juni gaat de flixbus weer rijden!!! 
 
Ook wat de 1.50 meter afstand betreft, hopen we dat deze maatregel gedurende de zomer zal gaan 
versoepelen. Want deze heeft tot gevolg, dat we minder mensen (30) in de eetzaal, theehuis, en 
terras kunnen herbergen voor de maaltijden en minder mensen (30) in de zalen kunnen toelaten wat 
betreft workshops.  Het is voor ons een uitdaging om net als altijd de sfeer in Savita, nu ondanks 
de maatregelen, even ontspannen, licht en vertrouwelijk te houden als altijd! En dat de onderlinge 
verbinding, ook al is er afstand, toch voelbaar blijft. 
 
Dus, wil je eruit en ben je op zoek naar een plek waar je kunt bijkomen van alle stress en 
opgeslotenheid van de afgelopen maanden? Kom naar Savita, deel mee in de zomervreugde van 
het samenzijn en allerlei andere avonturen en mogelijkheden!  
Hierbij dus een Hartelijke Uitnodiging om naar Savita te komen en weet: je helpt er Savita ook 
mee! Want wij zijn blij met jou, met wie je bent en jouw financiële bijdrage zal deze zomer nog 
meer dan anders welkom zijn!!! Wees er snel bij, want het getal 30 zal waarschijnlijk gauw bereikt 
zijn. De officiële Savita zomerweek, 5-12 juli, heeft al 20 aanmeldingen. Als er dan geen plek meer 
voor jou is, dan zijn er nog tal van andere weken waarin je je kunt opgeven. 
 
Nieuwe ontwikkelingen aangaande de maatregelen, vind je op de website. 
 
Tot slot nog een vrolijke noot. De housewarmingparty in Eleonora’s huis. Haar keuken was klaar 
en dat vierden we met champagne en kampvuur in de tuin bij het medewerkershuis. 
 
 

 
 


