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Het is bijzonder om deze Nieuwsbrief weer te kunnen beginnen, voor de tweede keer,  met de  
woorden: we zijn weer open!!! Zo'n verademing om weer gewoon in onze eigen vrijheid, mensen te
kunnen ontvangen en mee te kunnen laten genieten van de sfeer in huis, de natuur en allerlei
mogelijkheden op het creatieve gebied.

We zijn 10 april begonnen met een fantastische tuin/klusweek met een record aantal mensen. Met 
wel 25 mensen die volop alles hebben gegeven om er een succes van te maken. En de zon was de 
kers op de taart. De ingang, de moestuin, het veld rondom de vijver van Wilma, alles is 
opgeschoond, gezaaid en klaargemaakt voor de groei en bloei. Ook de 15 bestelde fruitbomen 
hebben hun plekje gevonden naast de kas en 3 fruitbomen  in de tuin van Savita zelf.

Tijdens de Savita lenteweek die daarop volgde waren daarentegen niet zoveel mensen, waardoor 
deze week een ontspanning kreeg in deorganisatie van de workshops, al met al een spontaan 
gebeuren, wat we met elkaar op een originele wijze vorm hebben gegeven.

Fantastische tuin/klusweek met een record aantal deelnemers!



En deze week, de voorjaarsvakantie in Nederland, is Savita weer vol met gasten, cursisten, 
medewerkers en bewoners, het aantal loopt tegen de vijf en veertig!!! Het zonnetje schijnt 
regelmatig en de vogels tjilpen alsof het een lieve lust is.

Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat de mensen in Savita eigenlijk een soort van nieuwe 
familiegroep aan het vormen zijn. Het lijkt wel alsof ieder zijn/haar eigen steentje bijdraagt vanuit 
het verlangen naar de oorspronkelijke staat van zijn. Of iemand nou voor de eerste of voor
de tiende keer naar Savita komt, dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. Het is een organisch 
gebeuren dat als vanzelf aan het ontstaan is en kennelijk voor een ieder aan een her-innering raakt.

Ik kan nog steeds een diepe dankbaarheid voelen dat het loslaten en overgeven van Savita, door 
Erik en mij, geleid heeft naar een doorstart van Savita. Het voelt nog steeds aan als een wonder. 
Savita heeft hierdoor recht van bestaan gekregen. De 7 jaren van voorwerk hebben kennelijk 
vruchten afgeworpen. Dank, dank, dank aan al die mensen die hier aan meegeholpen hebben. Savita
is klaar voor de volgende stap. En dat betekent dat de lang gekoesterde wens om mensen de 
gelegenheid te geven om een week samen te leven met de bewonersgroep, vorm kan krijgen.

Zowel in juni als in augustus staan hier al weken voor gepland: "Samen leven
met Savita" Tijdens deze week,  via het gewone huis tuin en keukengebeuren,
jezelf en de ander op een dieper niveau te leren kennen. Savita als tankstation.
Kijk via de website op de Agenda en bij Vaste Aktiviteiten. Geef je zelf een
cadeautje!! Of misschien ken je iemand anders die een tankstation zoekt! 

In de nieuwe woongroep is natuurlijk veel beweging. Deze week hebben we
afscheid genomen van Bianca, ze gaat haar plan om de Camino de Santiago 
te lopen uitvoeren en kijkt vandaaruit wat er voor nieuws zal gaan ontstaan 
in haar leven. We zijn dankbaar dat ze zo lang bij ons gebleven is, juist 
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ook voor de laatste maanden. Ze wilde Savita meehelpen om de overstap voor de nieuwe groep iets 
makkelijker te maken en dat is uitstekend gelukt!  

  Jules gaat ons ook verlaten. Zijn wens om weer een baan te krijgen in de 
  maatschappij is deze week vervuld. Hij gaat per 1 september beginnen, maar
  hij zal tot die tijd dus nog heel vaak in Savita te vinden zijn.Hij doet zijn 
  bezigheden met veel accuratesse en heeft allerlei vaste klussen op zich 
  genomen waardoor we echt verlicht worden van een bepaalde druk! 

  Maria wil graag weer terug naar Nederland en heeft hier al vele avonturen  
  meegemaakt. Ook Lars is weer vertrokken aangezien hij weer verder wil en 
  kan met zijn leven in Nederland. Bij de overige 4 nieuwe mensen is het 
  duidelijk geworden dat ze echt een commitment aangaan met Savita en dat 
  is fantastisch voor beide kanten!  Het 1 en ander betekent dat ieder 
  ondertussen zijn/haar eigen klus heeft gekregen: Gerrit (kantoor) Irma 
  (keuken en tuin) Caro (keuken) Zareh (slaapkamertjes, was en yoga ). 
  Eleonora, als 5e (keuken, tuin, zang en dans) Zowel Ireen als Erik en ik (8) 
  hebben nog meer tijd nodig om te zien of de volgende stap in Savita en/of in
  Nederland gezet gaat worden.

Dus we hebben so ie so nog twee plekken open. Voor een huismeester (klusser) en voor een 
tuincoordinator. In de vorige nieuwsbrief was hier ook al over geschreven, dus misschien, nu je het 
weer leest, gaat er bij jou een belletje rinkelen! Of zegt het voort en voort en voort. Heeeeeel 
graag!!!!

P.S. Op het moment van versturen van deze nieuwsbrief is er even weer een tegenvaller hier op 
Savita. Een aantal van onze bewoners hebben positief getest en zitten in quarantaine. Geen van 
allen zijn ze erg ziek – dat is het voordeel van de nieuwe variant! – maar we hebben het uiteraard 
wel verteld aan de gasten die hier momenteel verblijven en die de komende week gaan komen. 
Zodat iedereen weet wat er speelt en een eigen keuze kan maken. De reacties van de gasten zijn 
zonder uitzondering hartverwarmend! Geen paniek, veel begrip, steun en hulpvaardigheid. Heel fijn
en bemoedigend om zo de geestkracht van Savita in onze gasten weerspiegeld te zien! We gaan niet 
in volledige lockdown, maar blijven wel voorzichtig en op onze hoede. En mede door jullie hulp en 
steun zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet! :) 


