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Verslag over de
Grote Savita-Actie
Wat is er in de afgelopen week
al gebeurd?
 grondig  opschonen  van  het

verouderde adressenbestand
 de  eerste  medewerkers

melden zich aan
 een  aantal  oude  contacten

worden opgefrist

De eerste cijfers
Nieuwsbrief 23 werd opgestuurd
naar 736 mensen.

Savita’s glorieuze
Kasteelverleden

2004 in Serinchamps (België)
Kasteel  met  veel  bijgebouwen,
samen ongeveer 100 ruimtes.
4 zelfstandige woningen
50  ha  park/bos  met  2  vijvers.
Klein, snel stromend riviertje.
Was te koop voor 2 miljoen.
Veel renovatie nodig.
Reden van afhaken: van de ene
dag op  de  andere  verkocht  aan
een vermogend  iemand.

De eerste stap is gezet
Er  zijn  tot  op  heden  een  dertigtal  reacties  geweest  op  de  eerste
Nieuwsbrief.  Prettig  was  dat  zonder  uitzondering  alle  reacties  positief
waren. Bewondering dat ik na zovele jaren toch dapper volhou, klonk in
veel reacties door.
Maar ik weet dat  er ook andere geluiden zijn. Meestal  komen die van
mensen,  die  niet  kunnen  geloven  dat  het  mogelijk  is  om  binnen  6
maanden een grote organisatie op te zetten en dat het zeker onmogelijk is
om in die tijd  een koopsom van ongeveer anderhalf miljoen bij elkaar te
krijgen.
Ik geloof er wel in. Ik ga er ook helemaal voor. En ik ben er van overtuigd
dat we het met de inzet van velen ook waar kunnen maken.

Tips voor een locatie zijn altijd welkom
De gezochte locatie moet aan volgende voorwaarden voldoen:
 een rustige en landelijke omgeving
 gelegen in een gezonde  omgeving:  geen storende  snelwegen in de

buurt,  geen  vervuilende  industrie,  geen  hoogspanningskabels,  geen
grote  antennes,  geen  vervuilde  grond,  niet  in  de  omgeving  van
kerncentrales

 het  geheel  moet  een  indruk  oproepen  van  natuurlijkheid,
ongereptheid, rust, harmonie, liefelijkheid

 bestaande uit een hoofdgebouw en liefst vele diverse kleinere apart
gelegen bijgebouwen

 te denken valt aan bijvoorbeeld een kasteel en bijgebouwen/boerderij,
groot buitenhotel, klooster, grote (heren)boerderij, vroegere instelling
uit  verzorgende  of  sociale  sector  (opvang  van  jongeren,  ouderen,
psychiatrische patiënten, enz...)

 totale  bewoonbare  of  bewoonbaar  te  maken  oppervlakte:  minstens
2000 m2, maar liever veel groter

 een gedeelte van de vloeroppervlakte zou bij voorkeur moeten bestaan
uit kleinere kamers (minstens 40 stuks), die als hotelkamer kunnen
gebruikt worden, bij voorkeur met eigen sanitair

 grote tuin of park, met extra wei-, akker- of bosland, minimaal 10 ha
 op het terrein zitten geen jachtrechten
 eventueel achterstallig onderhoud mag
 verouderde comfortnormen mogen
 leuke  extraatjes  zijn o.a.  een  vijver,  een  stromend riviertje  of  een

eigen bron
 koopprijs: afhankelijk van de grootte, maximaal 2 miljoen



Korte berichten
Nieuw emailadres
Tot op heden ging alle emailver-
keer  over  Savita  via  het
emailadres van Erik:
e.haezebrouck@gmail.com.  Dit
adres blijft werkzaam voor zover
het bericht bestemd is voor Erik
persoonlijk.
Savita krijgt vanaf nu een eigen
emailadres:
centrumsavita@gmail.com

Savita heeft nu een website
Het  is  waarschijnlijk  veel
mensen  ontgaan  dat  Savita  nu
ook  beschikt  over  een  eigen
website: www.savita.nl .
De  website  bevat  de  belang-
rijkste  basisinformatie  over  het
wat en het hoe van Savita. Het is
meteen  de  goede  plek  om
mensen naar toe te verwijzen die
niet  goed  weten  waar  Savita
eigenlijk voor staat.
De  website  is  door  mezelf
gemaakt  en  ik  heb  daarbij
gebruik gemaakt van KompoZer
(www.kompozer.net),  een  pro-
gramma  waarmee  ook  website-
amateurs (zoals ik zelf ben), die
de  normaal  gebruikte  website-
talen niet kennen in staat zijn om
een  eenvoudige  website  te
bouwen.
De website zoals  die nu op het
net staat is grafisch gezien geen
hoogstandje  en  veel  informatie
ontbreekt  ook  nog.  In  de
volgende  weken  zal  ik  de
informatie verder uitbouwen.
Het  punt  van  de  grafische
opmaak  is  niet  mijn  sterkste
kant.  Dat  kan  ik  sowieso
misschien  beter  overlaten  aan
iemand  die  daar  meer  verstand
van heeft. En nog beter zou zijn,
indien  er  iemand  zou  opstaan,
die als bijdrage aan het tot stand
komen  van  Savita  aanbiedt  om
een  mooie  en  goed  werkende
website te maken.
En  ook  deze  emailnieuwsbrief
zou  wel  een  vleugje  extra
vormgeving kunnen gebruiken.
Een  mooi  initiatief  als  Savita
heeft daar recht op.

Kantoorruimte gezocht in Amsterdam
Als er medewerkers komen moet er ook een werkruimte komen.

De ruimte hoeft niet groot te zijn, 15 m² zou eigenlijk al voldoende zijn.
Plek om een computer te plaatsen, wat administratieve werkzaamheden te
verrichten, mensen te ontvangen en kleine werkbijeenkomsten te houden.

Maar mooi zou zijn als het wat groter is. De grootte van een woonhuis
bijvoorbeeld. Of misschien nog wat groter. Dan kunnen we er ook kleine
lezingen/presentaties en workshops houden. Dan kunnen we daar ook al
iets gaan opbouwen van de sfeer, die we ook in Savita willen opbouwen.
Een  sfeer  van  creativiteit  en   vernieuwing.  Een  ontmoetingsplek  voor
allen die Savita genegen zijn. Vanuit deze plek zou dan een flow kunnen
ontstaan, waardoor de geboorte van Savita een stuk gemakkelijker wordt.

Er van uitgaande dat de Savita-Actie binnen 6 maanden afgerond is, is
ook de noodzaak van een kantoorruimte in principe slechts 6 maanden
aanwezig. Maar misschien is dat wel niet zo.
In het kader van de geplande gezondheidskuren is er immers ook iets als
intake-gesprekken  en  nabegeleiding.  En  als  we  deze  activiteiten  goed
vorm willen geven, kunnen we ook na het starten van Savita een eigen
ruimte goed gebruiken. Een meer permanente ruimte zou dus ook op zijn
plaats zijn. De maandelijkse huurkosten hiervoor zou wil ik dekken via
extra-inkomsten,  bijvoorbeeld  via  de  organisatie  van  eigen  publieks-
activiteiten.

Intussen  heeft  zich  al  een  mogelijkheid  voor  een  kantoorruimte
aangediend:  de  vereniging  Noppes  (www.noppes.nl)  beschikt  in  het
voormalige Wilhelmina Gasthuis over 2 ruimtes, die in de praktijk vaak
ongebruikt zijn.  De ene ruimte is een echte kantoorruimte met diverse
computers,  de  andere  wordt  gebruikt  voor  groepsbijeenkomsten  en  is
bovendien geschikt voor het houden van kleine lezingen en workshops.
Omdat deze ruimtes nu vaak niet in gebruik zijn ontstond er het idee voor
gedeeld gebruik. En omdat ik zelf een nauwe verwantschap voel met de
mensen die hier komen is dit wellicht voor Savita een ideale opstap. Het
lijkt er trouwens sterk op dat Savita en Noppes elkaar op een positieve
manier wederzijds kunnen ondersteunen.
Als er geen duidelijke tips komen als reactie op deze oproep, dan verhuist
Savita dus nog deze maand naar het Noppeskantoor.
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