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Hier weer een Nieuwsbrief van een Open Savita!!!

Op 18 juni zijn de deuren van het slot gegaan. En wat
is het weer fijn dat er mensen zijn!! Het voelt allemaal
zo nieuw, schoon, licht en vrolijk aan! De vragen die
vooral tijdens de tweede golf toch wel een behoorlijke
rol speelden: "kunnen we het nog wel, loopt de boel
niet in het honderd, willen we het nog wel" zijn als
sneeuw voor de zon verdwenen. Het loopt als vanzelf.
Heerlijk! Nu is ook het grappige dat we, Frans Bianca
Erik en ik, twee spiksplinternieuwe fijne medewerkers
hebben gekregen, die de hele zomer blijven. Dat geeft
meteen ook een stevige basis. We zijn begonnen met
een grote biodanzagroep, dat was dus even meteen met
de neus in de boter. Nu is er weer een klein groepje als
stilte voor de storm! De mogelijkheden om te kunnen
komen zijn er nog wel, hier en daar, dus je kunt altijd
nog proberen om als gast of medewerker te boeken. 

Hartelijk Welkom!!!

We dansen weer !



De aanzet tot deze nieuwsbrief is een verzoek aan degenen die hier gaan komen, (of
plannen hebben), om voordat je naar Savita komt een zelftest te doen, voordat je dus
vertrekt uit Nederland. Er verandert nl zoveel en zo snel in de landen om ons heen!
Nu de officiële testen zijn weggevallen, komen we er des te meer achter dat Savita
best wel kwetsbaar is. We zijn hier natuurlijk met veel mensen aanwezig (rond de
40). Zo dragen we dan met elkaar de verantwoording. Het zou heel vervelend zijn,
nadat we zolang ons best hebben gedaan en het zo goed gegaan is, dat er toch opeens
sprake zou zijn van een besmetting. Daardoor zouden we heel Savita over een andere
boeg moeten gooien. Dat willen we Savita, onszelf en de bezoekers niet aandoen.
Dus nogmaals ons verzoek: zou je voor je vertrek een zelftest willen doen en als je je
niet lekker voelt, zou je dan thuis willen blijven? 
Dan kunnen we met z'n allen deze zomer weer onbezorgd genieten van alles wat er 
hier is!!!

Wilma maakt het nieuwe terrashek Jules en Lydia, nieuwe aanwinst



En verder: hou altijd de eerste bladzijde van de website in de gaten, voordat je 
vertrekt!

Tenslotte: als er mensen met je mee kunnen rijden, zou je dit dan willen vermelden 
op de website? 
Aanklikken bij meerijden met elkaar. Wachtwoord: metelkaar


