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De Honderste Nieuwsbrief!

De tekst van deze Nieuwsbrief had een maand geleden
absoluut nog niet geschreven kunnen worden. Doordat
Corona sinds 11 augustus haar intrede in Savita maakte is
er een heleboel omver gewoeld, wat kennelijk nog het
licht moest zien. Erik en ik zijn degenen die behoorlijk
heftig zijn aangepakt en daarnaast zijn er helaas wel acht
medewerkers en vier cursisten die ook besmet zijn geraakt,
met alle gevolgen vandien. Het was heel naar om mee te
maken. Ik zelf heb twee weken in een tunnel gezeten
waarin geen lichtpuntje te bespeuren viel. Vanaf het
moment dat het eerste lichtpuntje zichtbaar werd, is de
genezing gelukkig begonnen en kwam er met iedere dag
een stapje, in een slakkegangetje weliswaar, meer licht in
de duisternis.

En wat moest er nu kennelijk aan het Licht komen?
Na zeven jaren kunnen Erik en ik beiden nu zien dat onze
taak erop zit. Een taak die we vanuit dankbaarheid voor
jullie enthousiasme met hart en ziel hebben kunnen
uitvoeren. Een taak die ons jong hield en ons energie gaf
om iedere keer weer door te gaan, hoe moeilijk en
onmogelijk (in onze ogen) de kaarten soms lagen. Maar nu
is de tijd rijp om het stokje over te dragen. De focus zal in de komende maanden 
gericht zijn op de nieuwe vorm en nieuwe samenstelling van mensen waarmee Savita 
verder door kan groeien. Als laatste stap zullen Erik en ik dus initiatieven gaan nemen
om het overdragen van het stokje in de praktijk om te kunnen zetten.
Als je jezelf, al lezende van deze tekst, aangeraakt voelt om mee te doen met dit grote



avontuur of als je mensen kent die op zoek zijn naar een woon/werk plek, of groepen 
kent die al gevormd zijn, maar nog geen huis gevonden hebben, stuur ons een mailtje.
Op die manier kan Savita voort blijven bestaan, natuurlijk met een nieuwe energie 
eraan toegevoegd, want juist in deze tijd zijn dit soort genezingsplekken hard nodig, 
dat weten we allemaal uit ervaring! 

Dit is natuurlijk een verandering die vele mensen zullen begrijpen en allang aan 
gedacht hadden, maar dat het moment nu dan aangebroken is, geeft een heel ander 
perspectief. We willen alles inzetten om samen met jullie Savita voort te kunnen laten
bestaan. En net zoals tijdens de lock downs kan ieder in zichzelf hieraan meewerken. 
We dragen allemaal de herinnering aan het paradijs in ons hart. In Savita wordt die 
herinnering weer aangeraakt. En of Savita nou moet sluiten of niet, de herinnering 
kan blijven doorleven. Dat is de verbinding die we vanuit onszelf met elkaar levend 
kunnen houden, met elkaar energie kunnen geven. Als het bedoeling is dat Savita met
nieuwe Savitianen door mag gaan, dan zal deze onderlinge verbinding, ook al zijn we
niet bijelkaar, meehelpen de juiste personen op het juiste moment bijelkaar te 
brengen.

Zo heeft Savita in eerste instantie ook vorm gekregen. Na een half jaar kwamen er 4 
mensen tegelijk in 1 maand die hun schouders samen met Erik eronder wilden zetten!
En we kenden elkaar allemaal niet, ook geen van allen Erik! En toch............Met vele 
en vele komende en gaande medewerkers hebben we het zover weten te brengen dat 
de fundamenten in ieder geval in orde zijn gebracht. En ondertussen hebben we 
genoten van de natuur, het gebouw, de eenvoud, het lekkere eten en last but not least: 
de vele mooie mensen, de prachtige talenten en originele gebeurtenissen. Er is iets 
heel kostbaars lichts en magisch in Savita voelbaar en dus ook in ieders harten.

Of Erik en ik nog een andere rol gaan spelen in de volgende vorm, daar zijn we nu in 
eerste instantie dus niet mee bezig. Het leven zelf zal per dag de stappen laten zien 
die er gezet moeten worden en wat daar vervolgens uit zal komen??? Dat zien we dan
wel weer. Misschien gaan we, of 1 van ons terug naar Nederland, misschien blijven 
we, maar dan anders. Het is nu totaal open en schoon.

Erik gaat ook andere instanties aanschrijven en uiteindelijk als blijkt dat Savita 8 jaar 
heeft kunnen en mogen bestaan hier op aarde, wat op zich al een wonder is, maar dat 
het vervolg toch geen vaste vormen aan kan nemen, dan neemt de bank het over. 
Maar nogmaals om te beginnen hebben we eerst de focus natuurlijk staan op het 
verdere voortbestaan van Savita.



Dat betekent dat de deuren weer open zullen gaan!!! 
Dit keer vooral voor mensen die op zoek zijn naar 
een woon/werkplek. Op welke dag het precies zal 
zijn is nu nog niet helemaal duidelijk en afhankelijk 
van de mogelijkheden van de medewerkers. Als 
toetje van deze Nieuwsbrief verschijnt er, zodra we 
het weten, weer een klein Nieuwsbriefje met de 
datum van de openinigsdag. Misschien nog in de 
laatste week van september. Maar de maanden 
oktober en november zullen we so ie so open zijn. De
groepen die geboekt hadden kunnen dan ook weer 
komen. We willen tot eind november het geheel open
laten en kijken wat en of er iets ontstaat. Dus 
medewerkers als je mee wilt helpen in deze komende
maanden, Hartelijk Welkom!! Stuur even een mailtje 
aan Elisabeth. En dan is er een vraag aan mensen die 
geboekt hadden voor de herfstweek of ze dit nog een 
keertje willen doen. Vervolgens is er door deze 
omstandigheden ook besloten dat de boekingen voor 
de kerstweek komen te vervallen aangezien we niet 
weten hoe de kaarten komen te liggen en we het nu 
graag daardoor voor de kerstvakantie willen 
openhouden.

Tenslotte hebben we besloten, door ervaring wijs geworden, dat we niet alleen vragen
of je een test of vaccinatiebewijs mee wilt nemen, maar dat we dit ook gaan 
controleren. Helaas..........door al het gebeuren van de afgelopen maand kunnen we 
niet anders natuurlijk. 


