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Eindelijk weer tijd voor de Nieuwsbrief! We hebben net de Savita Zomerweek achter de rug, die dit 
keer, vanwege omstandigheden geleid werd zonder dat Erik en ik erbij waren! Dit werd wel pas 
vlak voor die week duidelijk, dus dat vroeg wel veel overgave en vertrouwen van ons.
Maar het is helemaal heel goed gegaan!! De nieuwe groep, Gerrit, Ireen, Irma, Zareh , Caro, met 
Eleonora erbij en de vele medewerkers, hebben er samen met de gasten een succes van weten te 
maken! Dat is een goed teken. Als ze dat kunnen met elkaar dan is er al een heleboel overgedragen 
van de Savita vibes en blues!!

Wij zijn zelf hoe langer hoe meer aan het loskomen van onze rollen.
Gerrit heeft nu het hele kantoorgebeuren onder zijn hoede. En hij 
doet dit fantastisch!
De keuken wordt gerund door Eleonora en Irma, met diverse vaste
hulpkoks erbij, Caro, Maria, Muriel en Mike.
De huishouding wordt gecoördineerd door Zareh en Ireen.
We hebben momenteel een huismeester in proeftijd, Ton, met veel
ervaring!
En er zijn de afgelopen maanden steeds echte goede klussers
aanwezig!
Willem,  Jan en Robbie. Dank aan al deze medewerkers voor hun
inzet, enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik zelf doe, met veel plezier,  de boekingen en de daarbij behorende
dingen, de praktische kant is helemaal overgedragen.
Nu is dus de tijd aangebroken dat ik zelf een besluit ga nemen, 
in de komende maanden, hoe en of ik mijn verbinding met Savita
vorm wil gaan geven.
Afgelopen september kwam de Nieuwsbrief dat Erik en ik het stokje door wilden geven.
Na 1 maand tijd bleek dat er een doorstart voor Savita mogelijk was.
Vervolgens besloten  Erik en ik 1 jaar te blijven voor de overdracht, maar eigenlijk is deze nu al 
volbracht. En Erik is al bezig met het onderzoek welke vorm hij zijn leven wil geven en waar en 
hoe hij wil wonen.

Jan de Vuurmaker



De komende tijd zal het ons leren!!

Erik is al bezig met het onderzoek welke vorm hij zijn leven wil 
geven



We zijn met de nieuwe woongroep en met Erik,
Eleonora en ik ook al bezig geweest te kijken naar
een nieuwe balans tussen wonen en werken. We
zouden graag met meer mensen willen wonen zodat
de vrije tijd wat meer ruimte kan krijgen.
En..........hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Bovendien zijn er ook nog meer mensen nodig! Er
wordt wel hard gewerkt in de tuin, door vele
verschillende mensen, maar we zijn nog steeds op
zoek naar een coördinator van het hele tuingebeuren.
Ook in de keuken, met twee inwonende koks zou het
heerlijk zijn als er nog een derde bij zou komen. 

Hetzelfde geldt voor het klusgebeuren, er zijn wel
veel klussers momenteel, maar toch fijn als er
inwonende klusser(s) zouden zijn................…

Wie weet word je door dit te lezen op een idee
gebracht en anders zou je willen meehelpen en 
rond willen kijken in je eigen kring??

Het dak van Savita is nog niet helemaal klaar. De dalkant van het hoofdgebouw wacht nog steeds op
de aanvoer van de materialen. We hadden afgesproken om in juli te beginnen, maar helaas loopt het 
tot nu toe anders dan we voor ogen hadden.

Zoals er wel meer dingen niet door kunnen gaan in deze tijd.

Maar deze zomer is het in ieder geval echt lekker genieten van de vrijheid, die we de twee zomers 
ervoor hier niet hadden.

Geen strepen op de vloer en mondkapjes, geen controles, zelf weer de afstand kunnen bepalen, 
geen grote uitbraken.
Ondertussen wordt de wereld door elkaar geschud.
En worden we op onze eigen benen neergezet.

De Zomerweek onder leiding van de 
nieuwe bewoners was een groot succes!



De tuin ziet er weer prachtig uit. De twee tuinweken die we dit jaar hebben gehad waren een groot 
succes.
En gelukkig zijn er genoeg medewerkers aanwezig, waardoor het werk steeds door een aantal 
medewerkers voortgezet kan worden.
Er is zoveel sla aanwezig, dat we er zelfs met de grote groepen die nu aanwezig zijn, genoeg aan 
hebben!

Het verenigingsweekend was een weekend waar we nogal wat voorbereidingswerk aan vooraf ging.
Samengevat: hoe verhouden de uiterlijke regels en de innerlijke "regels" zich tot elkaar?
Waar laten we ons door leiden? Het weekend zelf was in 1 woord samengevat: vernieuwend!
Maar hoe kan dat ook anders met zoveel nieuwe bewoners erbij!

Jules gaat ons, na anderhalf jaar, helaas verlaten. Hij
stapt de maatschappij weer in. We zijn zeer benieuwd
hoe hem dit zal gaan bevallen.

Heeeel veel dank voor je accuratesse, je zorg, de 
manier waarop je met je zelfgekozen taken omging en
met de gasten en last but not least.............. je humor.

We zullen je missen.

De tuin ligt er weer prachtig bij

Dankjewel, Jules!


