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Daar zijn we weer! Op een mooie Pinksterdag. Het moment dat er duidelijkheid komt
laat lang op zich wachten. Hoe graag hadden we in deze nieuwsbrief geschreven over
hoe,  wat en wanneer!  In de vorige nieuwsbrief  werd half  mei als openingsdatum
genoemd.  Daar  is  het  dus  niet  van  gekomen.  Wat  dat  betreft  zitten  we  hier  in
Duitsland  nog steeds  in  de  mist.  Nederland gaat  sneller  nu.  Wij  zitten  natuurlijk
behalve dat  er hier nog weinig duidelijke beweging is in de horeca, ook nog met de
vraag betreffende de grens: moet je gevaccineerd of getest zijn als je naar Savita wil
komen? We willen wel duidelijkheid voordat we de deuren weer openen, natuurlijk
ook gezien de financiele steun die we nog steeds ontvangen. Zodra deze duidelijkheid
er is, kunnen jullie dit vinden op de eerste bladzij van de website. Hopelijk is dit snel,
voor de verandering!

Alle  tegenstrijdige  uitspraken  en
gebeurtenissen,  alle  wisselende
veranderingen helpen wel  om dichter  bij
onszelf  te  blijven.  Om  ons  te  helpen
herinneren dat er een Hier en Nu bestaat
waar  we  altijd  snel  naar  terug  kunnen,
zodra  we teveel  in  de  toekomst/verleden
willen kijken.  Al die gedachten hierover,
brengen  ons  niet  verder  en  zijn  niet
helpend voor het moment. Wat wel helpt is
het  herkennen en bewust  worden van de
momenten dat  we verwikkeld zitten in de
angsten  voor  wat  er  momenteel  in  de
buitenwereld  gebeurt  en  vandaaruit
onszelf  terug  leiden  naar  onze  eigen

innerlijke wereld, waarin ons eigen Licht nog wel bestaat. Daardoor geef je het Licht
kracht en voeding voor jezelf en kan het vandaaruit gedeeld worden met elkaar.



Ondertussen verloopt  het hier onderling en praktisch allemaal heel soepel en vanzelf.
Daar zijn we dankbaar voor. Het had natuurlijk ook anders kunnen gaan vanwege de
lange duur van de tweede lockdown, waar we nu ondertussen al zeven maanden in
zitten. De voordelen om tijdens een lockdown in Savita te kunnen verblijven, geven
de hoofdkleur aan de lichte sfeer. Ieder gaat zijn/haar eigen gang, wat dat betreft is
het nu meer een woongroep. Ieder kiest zijn/haar eigen daginvulling, samen of alleen.
Om te beginnen verdient Erik om extra in het zonnetje gezet te worden. Want wat hij
allemaal  in  z'n  eentje  aangepakt  heeft  tijdens  deze  "retraite"  is  gigantisch!  Hij  is
begonnen met de bibliotheek te herordenen, daarna ruimde hij alle kelders onder de
slaapgang op en maakte ze schoon. Vervolgens hebben alle garages een metamorfose
ondergaan en is er veel oud ijzer weggevoerd. En nu is hij bezig met alle zolders!
Hierbij dus een grote Savita Pluim voor Erik!!! 



Frans  en  Bianca  runnen  de  keuken  voortreffelijk  en  maken  iedere  dag  heerlijke
maaltijden. Bianca helpt Joost in de tuin, Frans helpt Erik in het kantoor.  Ik zelf ben
meestal  in  het  huisje  en overal  en nergens en verveel  me nog steeds niet!  Peter,
Eleonora, Linda en Barbara zijn nu in Nederland. Wilma is erbij gekomen en is zeer
creatief in het vele plannen bedenken en ze dan ook uitvoeren!

De dag na de ontvangst van de vorige nieuwsbrief, waren alle 15 fruitbomen die we
in het najaar willen gaan planten, al toegewezen! Zo'n belangstelling hadden we niet
verwacht! Zo leuk om mee te maken! En dat bracht ons meteen op het volgende idee.
We willen een spaarpotje gaan maken voor ook andere toekomstige uitgaven, waar
we  door  het  coronagebeuren  natuurlijk  niet  meteen  aan  toe  kunnen  komen.  We
denken dan bv aan een tweede tafeltennistafel, de kegelbaan weer herstellen, 1 of 2 e-
bike's.   Als  je  hieraan  mee  wil  doen  dmv  geld  storten  kan  dat  op  onze
verenigingsrekening (DE40 4165 1770 0000 0210 89 tnv Freunde und Förderer von
Savita). Onder vermelding van: spaarpotje-tafeltennistafel of spaarpotje-kegelbaan of
spaarpotje-  e-bike.  Of misschien heb je  zelf  nog een ander  idee.  Neem dan even
contact met ons op.  Dan vermelden we het misschien in de volgende nieuwsbrief. Op
die manier kan Savita ook een huis voor ons allemaal worden!!! We houden jullie op
de hoogte als  je geld uitgegeven is. Dat is altijd leuk om te weten!



Tot slot nogmaals: hopelijk komt er snel een andere tekst op de eerste bladzijde van
de website!
En dus: tot spoedig weerziens!!!!


