Medewerkers gevraagd
Gevraagd: mensen die graag receptiewerk willen doen
in een groot wordend centrum.
Mensen die goed kunnen koken voor grote groepen en
handig zijn met grote kooktoestellen.
Mensen die technisch handig zijn,
Het is de bedoeling/uitnodiging dat je eerst komt
kijken en wat mee gaat draaien in dit beginners
pioniersstadium.
Kijken of het je bevalt en kijken of je je voor langere
tijd wilt engageren aan dit project.
Het is op Savita niet mogelijk betaald werk te
verrichten.
Savita leeft met vrijwilligers die een ideaal willen
leven en dat is een zoveel mogelijk natuurlijk leven in
een gemeenschap die nu nog vanaf de grond moet
opgebouwd worden, met en door de mensen die er
zijn.
Er is voor een beperkte vaste groep vrijwilligers
plaats om hier te wonen en te werken en gratis gebruik
te maken van alle faciliteiten die Savita gaat bieden.
Dat geldt voor allerlei medewerkers: therapeutisch
geschoolden en/of technisch geschoolden, receptiemedewerkers of koks, winkelmedewerkers of
schoonmakers, tuinmannen/vrouwen of anders
werkenden.
Het natuurgeneeshuis zal een grote plaats innemen in
dit project.
Gasten zullen er welkom zijn om kort of langer in een
warme veilige omgeving naar hun leven te kijken in
alle opzichten.
Half maart aanstaande zal Savita haar deuren gaan
openen voor haar gasten, workshops en andere
activiteiten.
Om dit alles mogelijk te maken heeft Savita een groep
van vaste medewerkers nodig om stabiliteit en groei
mogelijk te maken.
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met
Erik: e.haezebrouck@gmail.com
In liefde en warmte,
Corine Kabel

Als je het hebt, neem het dan mee
Misschien staan er bij jou thuis of bij je tante in een
kast, de tuinschuur of de zolderkamer nog allerlei
spullen, die je in de afgelopen 10 jaar nooit meer
gebruikt hebt en waarschijnlijk ook nooit meer zult
gebruiken.
En tezelfdertijd is er Savita, waar nog zoveel nodig is
om die grote gebouwen weer helemaal bruikbaar te
maken.
We zoeken: nog enkele stofzuigers, bedden en
beddengoed (matrassen, dekbedden, dekbedovertrekken, lakens), stoelen, kleerkasten, een kettingzaag,
een takkenversnipperaar, 2 computers, (ze mogen

de houten deuren worden verwijderd en
worden vervangen door brandweerdeuren komen

wat ouder zijn), een aanhangwagen, een naaimachine,
meditatiekussens, grote ronde tafel voor in onze
bibliotheek, hoge drukspuit, lange ladder, enz....

Openingsweek 21 maart
Reserveer nu al een kamer
Wil je meewerken in de openingsweek: reserveer nu
al een kamer. Voor medewerkers zijn de kamer en de
bijbehorende maaltijden gratis. Voor het hele project
zou het goed zijn, als er medewerkers komen, die zich
voor langere tijd (minstens een maand) willen
engageren.
Wil je komen als gast: reserveer nu al een kamer. Een
kamer voor 1 persoon kost in de openingsweek 18 €
(wordt later 20 €), een kamer voor 2 personen kost 25
€. Alle kamers hebben eigen douche en toilet. Het
uitgebreide programma is gratis. De maaltijden zijn
van biologische kwaliteit en kosten voor vol pension
(de ganse dag thee en koffie inbegrepen) 15 €.
Een hele week kost 200 € voor een eenpersoonskamer
en 165 € voor een tweepersoonskamer.
Alle gasten worden uitgenodigd om mee te helpen aan
het programma door bijvoorbeeld zelf een workshop
te geven, een lezing te geven, een massage aan te
bieden, enz.. Samen maken we het programma.
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