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In de afgelopen maand
Er zijn van die weken dat het voelt alsof er in de
afgelopen tijd op Savita weinig gebeurd is. En toch,
als ik dan wat beter kijk, dan zie ik dat er in de
integendeel toch weer heel wat gebeurd is.
 Het belangrijkste is wellicht dat er zich langzaam

aan een kerngroep aan het vormen is van mensen,
die zich echt met Savita verbinden. De groep
vormt zich niet vanuit een bewust kiezen, maar
vormt zich als het ware organisch, van onderuit en
van zelf. Te midden van alle bewegingen van
mensen die gaan en komen zorgt deze groep voor
een groeiende stabiliteit.

 Er is meer orde gekomen in de keuken.
 Er is veel schoonmaakwerk verricht.
 Het terras van de eetzaal is uitgebreid en van het

vereiste hekwerk voorzien (dank aan Garmt)
 Er zijn steeds meer oud-medewerkers die voor een

tijdje terugkeren en ook weer meewerken.
 Er is een mooie reactie gekomen op het Savita-

fonds. Dank aan iedereen die geld heeft gestort
voor het Fonds.

 Er zijn 100 stoelen aangekocht en 30 twee-
persoonsmatrassen en bijbehorende boxsprings.

 Van 7 tot 13 juli organiseren we ons eerste festival,
het Funflowfestival.

 In de groentetuin zijn overal kanaaltjes aangelegd
met stromend water, komend uit onze eigen quelle.
Het voelt rijk om een eigen waterbron te hebben.

 In en buiten de tunnelkas zijn groenten gezaaid (en
uitgaande van de grote voorraad zaden die we nu
nog hebben is er nog heel veel te doen).

 De eerste boekingen voor het huren van
groepsruimte zijn binnen.

 Het lijkt er op dat we nu de laatste fase van de
grote renovatie zijn in gegaan. Als deze rond is
kunnen we de exploitatie-vergunning aanvragen en
kunnen we eindelijk officieel van start.

 In een Familieopstelling kwam duidelijk naar voor
dat Savita kiest voor een niet-hiërarchische
structuur, waarin iedereen gelijk is. Eindopstelling:
allen staand in een cirkel rond Savita.

Savita-activiteitenprogramma
Funflowfestival: 7 tot 13 juli

Info voor workshopgevers
Maak je activiteiten bekend bij een breder publiek,
biedt je diverse workshops aan, samen bouwen we
een veelzijdig programma op. Geef bekendheid aan
het festival door  jouw deelname aan het festival
bekend te maken binnen je eigen netwerk.
Jouw deelname is in principe gratis.
Info voor deelnemers
Kosten : 350 € per persoon, inbegrepen overnachten
in kamer met eigen sanitair, 3 maaltijden per dag
(biologisch en vegetarisch), keuze uit alle workshops.
Vooraf betalen door overschrijving op:
IBANNL30INGB 0007828253 van St. Natuurlijk
Leven en Genezen te Winterberg-Niedersfeld.
Verdere info: http://www.savita.nl/



zondag 20 juli – vrijdag 25 juli
Een Zomer Vrouwen 5 daagse
Op 20 juli vanaf 16 uur ben je welkom om met
elkaar ons Eigen-Wijze Vrouw zijn te vieren.
Het is de bedoeling dat we deze dagen samen met
elkaar maken. Ieder heeft haar eigen talenten en
misschien wil je deze delen met de groep. Het kan op
elk gebied, bijvoorbeeld theater, klank en zang,
opstellingen, massage, muziek, grootmoeders, dans,
enz.
Als je een idee krijgt over wat je zou willen doen, is
het fijn als je dit van te voren laat weten. Voor de
verzorging van het eten en de afwas is er een rooster.
De kosten voor deze dagen zijn 20 euro per nacht en
15 euro voor de maaltijden (plus koffie en thee),  dus
175 euro voor 5 dagen.
Je kunt als gast van Savita natuurlijk ook eerder
komen of langer blijven.
Verdere informatie, voorstellen en aanmelding bij
voorkeur via email: centrumsavita@gmail.com.

Vrijdag 8 augustus – vrijdag 15 augustus
Ik heb recht op wonderen
“Iedere ervaring van liefde kunnen we zien als een
wonder. We mogen wonderen verwachten op die
plekken in ons leven waar liefde afwezig blijkt. Deze
week leren we te vertrouwen dat wonderen naar ons
toekomen als we ons er voor openen. Niet in de
toekomst, maar vandaag”.
Workshop met Juno Welter.
Kosten verblijf: 175 €, kosten workshop: 285 €.
Info en aanmelden: www.zachtontwaken.nl,
info@zachtontwaken.nl, tel: 31-20-7775667.

Allerlei korte berichten
Ecotherapie en Savita
In februari kregen we bezoek van Robert de Haan,
die op een bijzondere wijze (volgens de richtlijnen
van www.ecotherapie.nl) de gebouwen en terrein van
Savita energetisch heeft gemeten en waar nodig of
nuttig de energieën gebalanceerd heeft. De
einduitslag was voor Savita uitermate positief.
Kort daarop kreeg ik van hem deze prachtige en
bijzonder geïnspireerde tekst (via de geestelijke
wereld?) toegestuurd.

Moge dit centrum
zijn ingebed in de goedheid der aarde
gezegend zijn door de vier winden
en behoed door de mantel van sterren,
opdat het een inspirerende plek zij,
waar allen die er wonen, werken en verblijven,
elkander in vrijheid kunnen ontmoeten,
en wederzijds kunnen helpen in hun streven
naar een natuurlijke levenswijze
en harmonie tussen lichaam en geest

Mijn oude emailadres is vervallen
Door mijn verhuizing naar Duitsland zijn mijn oude
emailadressen e.haezebrouck@gmail.com en
e.haezebrouck@chello.nl niet meer geldig.
Alleen e.haezebrouck@gmail.com is nog geldig.

Maak Savita meer bekend
Het kan effectief en heel simpel. Als je de
Nieuwsbrief doorstuurt naar je eigen email-
adressenbestand, dan wordt Savita ineens bekend bij
een grote groep nieuwe mensen. Zo help je Savita, in
deze eerste en spannende startfase.

Medewerkers voor klussen en keuken gevraagd
Voor de meeste taken zijn er intussen genoeg
medewerkers. Voor het bereiden van de maaltijden en
het werk in ons restaurant zijn er echter nog te weinig
mensen. Ook de klussenploeg kan nog extra kracht
gebruiken.
Voor deze taken zoeken we vooral mensen die zich
voor langere tijd aan Savita willen verbinden.

Halftime meewerken op Savita
Mensen voor wie fulltime meewerken te zwaar is.
kunnen (zo lang er plek is) ook halftime meewerken.
Zij betalen dan 10 € per dag voor kost en inwoon .

Nieuw: goedkoop met de bus naar Savita
Vanaf 6 juni rijdt er een dagelijkse bus van
Amsterdam naar Winterberg. De verbinding is
goedkoop: 22 € (indien ticket voldoende vroeg
besteld is) per enkele rit. De bus doet er ongeveer 7
uur over. We kunnen jou in Winterberg met de auto
ophalen.
Alle informatie op: www.meinfernbus.de

Ook nieuw: de Savita-kadobon
Geef het aan je moeder die jarig is, geef het voor de
geboorte van je tweede kleinkind of voor de nieuwe
baan van je vriend of geef een kadobon gewoon uit
liefde en vriendschap.
De kadobon geeft voor 1 of 2 personen recht op een
gratis overnachting met inbegrip van 3 maaltijden en
een welkomstdrankje.
Maak 35 € (1 persoon) of  60 € (2 personen) over op
onze bankrekening (zie hieronder) en we sturen jou
de kadobon per post toe.
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