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Hier is dan de eerste Nieuwsbrief sinds twee jaar waarin we eindelijk, sinds vrijdag, met de
boodschap kunnen komen dat we weer gewoon open zijn!! Vanaf 20 maart komen de meeste
coronaregels te vervallen, alleen de basismaatregelen blijven van kracht. Heerlijk, eindelijk weer de
vrijheid van gewoon weer open zijn, zonder allerlei maatregelen, die keer op keer veranderden !
Het enige wat wij vragen is een zelftest vooraf in geval van twijfel tav je lichamelijke toestand. De
focus is van Corona af en ligt nu bij Rusland en de Oekraine. Maar van binnen bij jezelf, ligt
hopelijk de focus op de vrede in jezelf met jezelf. Als bijdrage aan het grotere geheel. Hier op aarde
waar de lessen rondom Goed en Kwaad geleerd kunnen worden; dus ook in liefde met het kwaad
leren omgaan, opdat het lijden getransformeerd kan worden tot leiden en geleid worden.

Vanwege de 2G maatregel zijn er de eerste 6 weken van het nieuwe jaar geen groepen en weinig
gasten geweest. Vervelend, maar ook begrijpelijk. Van beide kanten. Wij hebben ervoor gekozen om
de financiele steun van Duitsland doorgang te kunnen geven, om het voortbestaan van Savita te
kunnen waarborgen. De volgende 3 weken draaide Savita eindelijk weer bijna op volle toeren. De
zon en sneeuw gaven er een feestelijk tintje aan en nu nog steeds! Vanaf nu tot half april weer heel
weinig gasten, dus wie weet denk je al lezende: ik ga eindelijk weer eens lekker naar Savita toe, nu
het weer kan en nog rustig is. 10 april begint de tuin/klusweek tot 17 april en tegelijkertijd op die
dag begint de Savita voorjaarsweek tot 23 april. We zijn benieuwd wie we zullen (weer)zien!

Het fruitbomen project wordt op het ogenblik weer aangepakt. Ze zijn een stuk duurder geworden
dan toen het plan ontstond. We zijn nog even aan het uitzoeken hoe en wat nu verder, maar deze
maand gaan ze er in ieder geval eindelijk komen!!
Er was een idee dat iedere nieuwe bewoner, middels een verhaaltje en foto, zich zou
voorstellen in de Nieuwsbrief. Sommige onder ons vonden dat een leuk idee en
anderen niet en weer anderen hadden wat meer tijd nodig. Dus we bekijken per
Nieuwsbrief of en zo ja, wie er verschijnt!
In deze Nieuwsbrief zijn het Irma en Caro:
Irma:
Na vele omzwervingen kwam ik afgelopen
zomer op het prachtige Savita aangewaaid en
vond hier al snel mijn plek temidden van
liefdevolle mensen en prachtige natuur...
Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken
van het nieuwe Savita-avontuur. Ik heb er
veel zin in en vertrouw er op dat wij jullie als
'vanouds' kunnen ontvangen en ontmoeten.
Blij word ik van koken en klussen,
buitenleven en ontdekkingsreizen, weer en
wind, vuur en vlam, van stilte of een goed
gesprek, van mijn kinderen en samenzijn met
andere inspirerende reisgenoten. Van
katten...En van de yurt natuurlijk... ;-)
Audaces fortuna iuvat!
Ik ontmoet je graag op Savita,
Irma

Irma

Caro:
In deze 2e nieuwsbrief van 2022 stel ik mij graag aan u voor.
Ik ben Caro, vrouw van 60 jaar en woon hier vanaf oktober 2021.
Vanaf februari 2021 werk ik niet meer…deze zee aan vrije tijd vulde zich snel met van alles en nog
wat, een luxe maar ik was niet tevreden. Ik had behoefte aan zingeving, mij nuttig maken voor een
groter geheel.
Via van alles en nog wat kwam ik bij Savita terecht, ik had gehoord dat er gezocht werd naar
mensen voor een doorstart. Alles dat ik vanaf toen over Savita hoorde sprak mij aan. Ik ben komen
kijken, een maand meegeleefd en toen besloten dat ik mij graag wil inzetten voor de toekomst van
Savita.
Met de fijne club fulltime en parttime bewoners hier gaande weg ontdekken hoe we samen verder
kunnen, het voelt als een groot cadeau dat ik hiervan deel kan en mag uitmaken.
Graag tot treffens bij Savita!
Hartelijke groet van Caro

Wat de nieuwe bewonersgroep betreft: we laten het nog steeds ontstaan, terwijl
er ondertussen dingen helder worden van hoe wel en hoe niet. Dat wrikt en
schuurt, af en toe, de wittebroodsweken zijn voorbij...............maar daardoor
leren we elkaar en onszelf op een dieper niveau kennen, waardoor het
draagvlak dat we samen dragen alleen maar sterker kan worden.
Nog een diepe wens van ons allen is: een huismeester. Er zijn veel mensen
gekomen maar een huismeester zat er niet bij. Iemand die alle ins en outs van
het gebouw en de ruimtes kent, iemand die weet wanneer wat moet gebeuren,
iemand met pantoffels van wollen ruitjesstof.
En ook: een tuinman of tuinvrouw met ervaring. Er zijn wel veel enthousiaste
mensen die iets met de moes- en bloementuin willen, maar niemand van de
bewoners heeft echt ervaring.
Wat betreft de ont-wikkeling van het eigen gezicht van Savita is er het plan om naast de
Savitaweken ook ‘Samenleven met Savita’ weken te organiseren.
Deze weken worden georganiseerd voor mensen die zichzelf een cadeau willen geven. Mensen die
van binnen weten: ik moet er even uit, even weer gewoon onder de mensen. Mensen die van binnen
in de war zijn door het wereldse gebeuren. In de war. In the war. In oorlog. Je kan hier samen met
de bewoners een week meemaken, samenwerken in de tuin, in de keuken, in de huishouding of wat
er zich voordoet, afgewisseld met creatieve workshops op gebied van tekenen, dansen, zingen,
yoga, mediteren, wandelen, in alle eenvoud, zonder toeters en bellen. Wel hopen we je weer in
contact te brengen met je inspiratie en vermogen om naar de vrede in jezelf te kunnen terugkeren.
Op de website, bij Eigen activiteiten, kun je binnenkort een meer uitgebreide beschrijving vinden.

We zijn er nog!

