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Leven in Savita
door: Elisabeth Ravensteijn
Hier is dan eindelijk weer een Nieuwsbrief. Eerst, tijdens de lock-down, drie keer
achterelkaar een Nieuwsbrief en dan weer ruim twee maanden niet!
Het was ook moeilijk dit keer om te verwoorden hoe het hier allemaal loopt.
Ik begin als eerste, met het heuglijke nieuws dat we eindelijk uit de grootste financiële
zorgen zijn gekomen! In de laatste Nieuwsbrief was het nog niet zover, maar nu wel:
we betalen in plaats van 7% rente, nu nog maar 1%!!! Dankzij onze fantastische Duitse
boekhouder Stefan, die een welwillende bank heeft gevonden. Een bank voelt ook veel
neutraler aan als een privé-financier. Zo mooi hadden we het ons zelf niet kunnen
voorstellen. Hiermee is een vier jaar dagelijks durende zoektocht afgesloten. De druk
is nu grotendeels weg en er is een hele nieuwe mooie en open ruimte voor in de plaats
gekomen. Heel apart natuurlijk zo midden in de Corona tijd! Het geeft vertrouwen dat
er dus altijd hulp is om dat wat je ten diepste wenst uit te laten komen en dit verloopt
op een manier die je zelf niet kunt bedenken en op een tijdstip dat je zelf kennelijk niet
kunt bepalen.
Het was moeilijk om eerder een Nieuwsbrief te schrijven, omdat we, toen we 1 juni
weer begonnen, natuurlijk geen idee hadden wat ons in deze coronatijd te wachten
stond. In de afgelopen 10 weken is gebleken dat er maar enkele mensen zijn geweest
van de ruim 350 die langs zijn gekomen, die moeite hadden met de manier waarop we
het hier aanpakken. Door deze ervaring werd mij pas vorige week zondag tijdens het
vriendenweekend weer veel duidelijker waar deze plek voor staat:
Naast de grote angst die in de afgelopen maanden rond Corona in de hele wereld naar
boven komt staat het vertrouwen. Het vertrouwen dat niets voor niets gebeurt en dat
ook deze crisis ons helpt om wakker en wijzer te worden. Om te leren het onderscheid
te maken tussen laten lijden en laten leiden. Op die manier helpen we mee het Licht
op de aarde sterker te maken. Een bijzondere tijd waar we al heel lang op gewacht
hebben. Savita, een plek waar je mee kan helpen het Licht te bekrachtigen, al levende
en werkende met elkaar. Een pioniersplek waar je kan oefenen hoe de liefde in jezelf
werkt. Een plek waar je her-innert kan worden aan hoe het leven ook geleefd kan
worden. In vrijheid Gelijkheid en Eenvoud. Hoe meer mensen naar Savita komen, hoe
meer de kracht van de Liefde, het Vertrouwen en het Licht versterkt kan worden. En

op deze wijze helpen we elkaar mee om de wereldweegschaal weer radertje voor
radertje terug in de oorspronkelijke balans te brengen. We hopen, nu Savita op
gezonde fundamenten staat, dat er meer mensen juist in deze tijd de keuze gaan
maken om een commitment aan te gaan, zodat Savita door veel schouders gedragen
kan worden.
Savita bleek dus in de afgelopen maanden een plek te zijn waarin we, net als
altijd, weer gewoon onszelf kunnen zijn en leven vanuit vreugde, omdat we onze ware
aard niet kunnen/willen verloochenen. Natuurlijk is er plek voor iedereen, ook voor de
mensen die afstand willen en alleen aan een tafel willen eten. En liever niet in een
gang willen lopen waar twee richtingsverkeer is. Er komen geen mensen die zich
lichamelijk niet sterk genoeg voelen of ziek zijn, dat is een voorwaarde.
Het enthousiasme, dankbaarheid en de liefde voor deze plek, zijn in deze tijd, voelbaar
en aanstekelijk voor iedereen
Tijdens het afgelopen vriendenweekend is er een praktische start gemaakt via het
pentagram. Een cirkel met een vijfhoek erin, waarin de 5 werk-aspecten in Savita
vertegenwoordigd zijn: het kantoor, de keuken, het huishouden, het onderhoud en de
tuin. Zo is de cirkel weer rond. Ieder aspect heeft een coördinator. En deze
vertegenwoordigt zijn aspect tijdens het coördinatorenoverleg, waardoor alle aspecten
onderling weer verbonden worden. Het wordt gedragen door de visie dat we vanuit
ons eigen Licht, dit samen met elkaar kunnen laten groeien op een manier die onze
dromen overtreft. Iedere groep krijgt een eigen app waardoor het onderling contact en
overleg gemakkelijk kan verlopen. Als je je aan wilt sluiten bij 1 van de aspecten, stuur
een mailtje naar Savita.
We hebben besloten om onze limiet op 40 te zetten, omdat we hierbij de ruimte voor
ieder in deze tijd kunnen garanderen. De ene groep kwam en de andere groep ging,
heel veel medewerkers die fantastisch helpen om het geheel soepel en licht te kunnen
laten verlopen en heel veel gasten. En ondertussen was er ook stilte en rust en de
prachtige natuur. We voelen ons bevoorrecht om op deze plek te verblijven en we
hopen dat er nog meer mensen komen om Savita mee te helpen dragen. Een nieuwe
tijd breekt aan, Savita is uit de kinderschoenen gegroeid en staat nu stevig op de
grond.
Er was weer een tuin/klusweek, net als een maand geleden. Onder de enthousiaste
begeleiding van Gambheera en Linda zijn het eigenlijk net feestweken! Het is bijzonder
hoeveel werk er verzet wordt in zo'n week en waar we met zijn allen de schouders
onder zetten.
Laatste hand aan het dakterras,
door Michiel en Willem.

Heerlijke sperciebonen van
het land, geplukt doorDianne

De nieuwe hakselaar wordt
ingewijd door Werner

In twee weekenden tijd is de Mongoolse Ger (of Yurt, zoals
dikwijls genoemd), van Eleonora opgezet, die een prachtige
plek achter de vuurplaats heeft gekregen.

Savita heeft er een workshop ruimte bij gekregen!
Vanwege Corona vond Jan Hendrik onder de ronde zaal,
die door palen wordt gedragen, een prachtige plek om te
zingen in de open lucht met zijn stembevrijdingsgroep. Er
bleek een mooie akoestiek te zijn, waar waarschijnlijk in
de toekomst veel meer gebruik van gemaakt gaat
worden.

Mensen komen hier altijd met de auto, trein bus of een
paar keer met de fiets, maar met een ezeltje...............dat
hadden we nog niet meegemaakt. Bepakt en bezakt
kwam hij aan. Tijdens de maaltijd stond hij bij de nieuwe
pizzahut, (gemaakt door Jan) onderaan het terras.

Luc is hier nu drie weken achterelkaar. Verbazingwekkend hoeveel
werk hij verzet heeft. Twee workshops gegeven en verder alles
georganiseerd rondom het vernieuwen van de bankjes en als kers
op de taart: een stokkenfeestje!!

Frans blijkt behalve van koken, ook net zoveel van computers
te weten. Hij heeft een prachtige data base voor Savita
gemaakt en dat betekent dat de boekingen niet meer met de
hand in de agenda worden genoteerd maar via de computer.
Een hele verandering. Eindelijk niet meer dat eindeloze
mensen tellen en het blijkt nu al dat de rest ook veel sneller
gaat. En vervolgens hebben we hem gevraagd of hij nu Erik
zou willen bijstaan met de boekhouding en administratie.
En........hij heeft Ja gezegd!!!!! Ter overbrugging van de tijd
totdat er zich een ander aandient!
Verder willen we onze dankbaarheid betuigen voor de vele gulle donaties de afgelopen
jaren. Het heeft een grote bijdrage geleverd bij de financiering van het dak.
Voor de tuinmensen hebben we een nieuwe hakselaar en verschillende nodige
gereedschappen aangeschaft. En eindelijk zijn er ook de lang verwachte nieuwe
stofzuigers voor alle slaap-verdiepingen gekomen.
Tot slot: We hopen in de toekomstige tijd te vinden: iemand voor de boekhouding,
iemand die de huishouding kan coördineren, iemand die het houtwerk wil schilderen
en weer in volle glorie kan herstellen en verder natuurlijk altijd koks en kokkinnen en
medewerkers voor de tuin, het onderhoud en de huishouding.

Het Savita-programma:
Is zoals altijd te vinden op www.savita.nl/agenda

De boer mulcht het land

Wilma in de boom

Linda in de kas

