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Twee uitersten bij elkaar, sneeuw en vuur. Net als wij meemaken! 

 

Er is ondertussen behoorlijk wat tijd verstreken tussen de laatste en deze Nieuwsbrief. In 

plaats van eind januari verschijnt deze pas half maart in jouw postvak. En dat had voor ons 

natuurlijk een reden. We zijn nl, net zoals het in de hele wereld overal gebeurt, verstrikt ge-

raakt in de verschillen tussen ons en dit heeft ons allemaal diep geraakt. Zo diep dat we be-

sloten hebben er een mediator bij te halen. Gelukkig vonden we heel snel iemand met erva-

ring, waar we allemaal ja tegen konden zeggen. Gedurende twee weekenden durfden en kon-

den we ons uitspreken, omdat het toen veilig werd. We werden geholpen door iemand van 

buitenaf om de knoop te ontwarren die ontstaan was. 

 

Erik en ik hadden afgelopen september 2022 aan de anderen en aan jullie (!) onze wens 



uitgesproken om hier in Savita samen verder te gaan. Deze wens werd vervuld, want de 

nieuwe groep vond dat ook fijn. We zouden het stokje dus niet overdragen, maar gaan delen 

met elkaar. Dus niets aan de hand zou je zeggen.       Maar delen met elkaar? Dat is makkelijk 

gezegd. Daar ontstonden verschillende ideeën over. Gelijkwaardigheid, wat is dat? Openheid, 

tot hoe ver gaat dat? Professionaliteit en authenticiteit kan dat samen of juist niet? Wel /geen 

structuur, zakelijker? Verschillende visies op conflicten. Er kwam twee maanden lang geen 

einde aan deze verwarring. En daarom kon de Nieuwsbrief ook niet verschijnen. Verwarring 

wordt er in deze tijd al voldoende gepubliceerd. 

 

Maar de Nieuwsbrief is nu wel verschenen in je postvak, dus: ........ 

we zijn met z'n allen afgelopen week-end weer heel uit de verwarring te voorschijn gekomen!! 

 

Mede dank zij ons aller inzet en natuurlijk ook 

dank zij de mediator die er met hart en ziel is 

ingedoken, met een lichtheid, helderheid, goede 

timing en een prachtige neutraliteit. Dankjewel, 

Henk! Nu kunnen en willen we, bewuster van de 

leuke en lichte kant van ieder, met elkaar verder. 

We hebben met elkaar afgesproken dat we hier 

voor gaan kiezen. De eerste stap is gezet en dat 

geeft vertrouwen. We gaan met aandacht door 

met de volgende stappen en in principe hebben 

we een termijn van 3 maanden afgesproken 

waarin we elkaar her-inneren aan onze intentie. 

Onszelf en de ander ont-moeten. Om zodoende 

met elkaar een veld te creëren, waardoor ook de 

gasten, medewerkers en cursisten op deze plek 

zichzelf en de ander kunnen ont-moeten, ge-

woon door hier te zijn en weer opnieuw contact 

te maken met de her-innering hoe het ook al 

weer is om je ergens thuis te voelen. Door de 

eenvoud in het zijn en de rust en het vertrouwen 

weer met elkaar te delen, wordt het leven weer 

bijzonder, rijk en ruim. 

 

Praktisch gesproken zijn de veranderingen dat 

Eleonora en Irma samen de keuken coördineren, 

inkoop, rooster van de koks maken, koken, 

boodschappen enz enz. Ik ga aan Zareh de boe-

kingen van de medewerkers overdragen 

en.............afgelopen week-end is Judit bij ons 

komen wonen en zij gaat de moestuin coördineren. Hoera, hoera! Iedereen is blij met haar. 

Ze is afgelopen winter al helemaal bezig geweest met de voorbereidingen, dus dat ziet er heel 

Rooskleurig uit! 

 

Gelukkig vingen alle takken de stam op, 

waardoor het dak heel bleef! 



En ook John (de John die hier vroeger de eerste vier jaar ook ge-

woond heeft!!!) komt deze week officieel hier wonen en zijn vrien-

din Bea heeft een leuke plek buiten Savita gevonden.  De  terugkeer 

van John verheugd ons allemaal, helemaal. Welkom, Judit en  John,  

in ons midden, jullie komst is perfect getimed! Precies op het mo-

ment dat we ipv twee aparte groepjes, 1 groep geworden zijn. Dus 

we kunnen allemaal tegelijkertijd weer met elkaar opnieuw begin-

nen!! 

 

Iets wat helaas ook meer tijd nodig heeft dan we dachten..........de 

afronding van het laatste gedeelte van het dak. In de vorige Nieuws-

brief hadden we nog het idee dat het voor het nieuwe jaar af zou 

zijn!! Om de waarheid van nu te zeggen: sinds November is er niets 

meer gebeurd en staan de steigers er nog net zo bij. Nu maar weer 

hopen dat het in deze zomer wel klaar komt, want............. 

 

 

 

 

In de herfst week vieren we het 10 jarig bestaan van Savita!! 

En daarbij hoort natuurlijk dat dan ook het dak af is, als sluitstuk van de weg van de opbouw. 

En de nieuwe woongroep is dan ondertussen ook gevormd, dus alles is dan wonderlijk mooi 

bijelkaar gekomen. 

 

 

Als de sneeuw straks is verdwenen, verdwijnen de steigers hopelijk ook! 

 

Welkom nieuwe bewoners 

Judit en John!! 

 



De weg er naar toe, 

was voor niemand bekend en door niemand bedacht. 

De her-innering was sterk genoeg, 

om de stormen te kunnen dragen. 

De wijsheid kwam uit de diepte, 

om het vertrouwen te kunnen blijven voelen. 

Het niet weten, 

Liet het mysterie heel. 

De bevestiging dat we op de goede weg zaten, 

speelde ook een eigen rol mee. 

Het enthousiasme van een ieder die hier verbleef, 

was de leidraad om met vreugde te kunnen werken. 

Iedere dag weer een nieuwe bladzij voor de volgende stap 

het werd per dag bepaald door de aanwezigen van het moment, 

Jaar in en jaar uit 

10 jaren lang 

Een goede en gezonde bodem 

om de vruchten van de volgende 10 jaar op te kunnen vangen! 

 

Is het toch nog een gezondheidscentrum geworden! 

Die her-innering van Erik was wel heeeeeel sterk!!! 

 

 

Hoe we het jubileum gaan vieren, daar krijgen jullie nog een 

bericht van. 

 

De Nieuwsbrief gaat ook een beetje veranderen, hij wordt aan-

gevuld door stukjes van andere bewoners. Doordat ik vanaf 

afgelopen september bezig ben om het praktische werk van 

Savita los te laten en er ook veranderingen in het boekingssys-

teem gaan komen, (de boekingen voor gasten en groepen blijf 

ik wel doen) komt er een nieuwe ruimte voor mij vrij in Savita 

om............????  De taken van de Grootmoeder zullen anders 

zijn dan die van de Moeder. Ik heb er wel vertrouwen in. Het 

zal uiteraard een nieuw boek zijn, waar ik elke dag een bladzij 

van zal lezen. Stap voor stap, de ruimte zo open mogelijk hou-

den. Het mysterie een mysterie laten zijn. Wat Erik betreft: zijn 

weg loopt met onverwachte wendingen. Het diepte punt is 

achter de rug en er is weer vertrouwen in de stijgende lijn! We 

horen hem weer zingen in de gangen. De ergste obstakels van 

de overstap van Vader naar Grootvader lijken wel genomen te 

zijn en dat geeft weer een nieuwe kracht. 

 

 

 

Twee pioniers op een nog 

onbetreden pad 



Workshops door Eleonora 

In de agenda staan nieuwe workshops gepland die door mij, Ele-

onora, georganiseerd worden, samen met anderen. 

"De kracht van de bezielde kwetsbaarheid" 

We hebben al een paar workshops achter de rug en het was een 

succes! 

Een succes in het ont-dekken van verdieping en versterking van 

de verbinding met ons Zelf en daardoor met de ander. 

Kwetsbaarheid wordt van oudsher geassocieerd met zwakte, ver-

bod en onveiligheid. Daardoor kan er geen of moeilijk een verbin-

ding gemaakt worden met de parel, de kracht, die er in de kwets-

baarheid verscholen ligt. Tijdens deze workshops wordt er ruimte 

vrij gemaakt om weer in contact te komen juist met deze kracht. 

Je wordt je bewust van je eigen oordeel erover, zodat je weer die-

per in contact met het vertrouwen en vrijheid kan komen. In dit 

jaar zal er nog een workshop gegeven worden van:  24-30 septem-

ber en van 1-5 november. 

 

 

Vervoer 

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om 

hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even 

voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen,  om mee te rijden, kun je 

dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor 

het wachtwoord even een mailtje te sturen naar centrumsavita@gmail.com. 

 

Agenda 

Voor de AGENDA van Savita tot en met de zomer van 2023: aanklikken bij deze link. 

 

 

--- 

In sommige kamertjes leggen 

we nieuwe vloerbedekking! 

http://www.savita.nl/
mailto:centrumsavita@gmail.com
https://www.savita.nl/agenda/

