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Kennismaking met

een yoga & meditatie retreat in wording in Karimunjawa, Indonesië

Alam Kita

Mijn naam is Margo Niestadt.
Op kerstavond 2015, landde ik nogal gestressed op Soekarno-Hatta, het internationale
vliegveld van Jakarta.
Het jaar 2015 had me zwaar beproefd, en het plan was om, in m’n eentje, eens een
aantal weken door Indonesië te reizen, en om me eens geheel over te geven aan het
“toeval” en “the daily mood”. Niets hoefde…, en alles kon!
Meer dan 20 jaar geleden had ik al eens twee jaar in Jakarta gewoond, alwaar ik samen
met mijn toenmalige partner een TV produktie bedrijf runde. De directe band die ik toen
met land en volk had, is me altijd dierbaar bijgebleven. Ik voelde me daar altijd wel heel
relaxed, en vandaar dat de keuze voor een hernieuwde kennismaking met Indonesië niet
zo verwonderlijk was.
In Januarie 2016, kwam ik na wat omwegen in Karimunjawa terecht, een kleine archipel
van 27 kleine en grotere eilandjes dat gelegen is in de Java Zee, en op zo’n 80km ten
noord-westen van het kleine stadje Jepara dat gelegen is op de noordelijke kust van
centraal Java. Zie map.
Buiten het feit om dat ik op Karimunjawa een soort van “paradijselijke” zetting aantrof,
genoot ik met volle teugen van de schitterende natuur, de witte strandjes en de
wuivende palmbomen, maar vooral toch ook van de serene rust die er heerste.
Ook de mensen daar zorgden ervoor dat mijn ontmoeting met Karimunjawa
niets minder was dan “liefde op het eerste gezicht”. En, nogal verrast moet ik zeggen,
merkte ik tevens dat ik vrijwel direct mijn geestelijke en lichamelijke balans aan het terug
vinden was. Wonderlijk dus!

Toen ik een aantal weken later vol van hernieuwde energie en goede zin weer huiswaart
keerde, had ik eigenlijk mijn plan al gemaakt. Ik zou zo snel mogelijk weer naar
Karimunjawa terugkeren, om daar eens de mogelijkheden te onderzoeken voor het
opzetten van een klein en intiem Yoga retreat, en eigenlijk een reeds lang gekoesterde
wens en droom.
Pen en papier zijn geduldig, en al snel had ik niet alleen mijn plannen, maar toch zeker
ook mijn berekeningen gemaakt. In 2016 reisde ik een aantal keren naar Karimunjawa,
en die reizen resulteerden uiteindelijk in de aankoop, in Mei 2017, van 6.555 vierkante
meter grond dat gelegen is in een bos-rijk gebied, en aan een intiem privé strandje.
Op het land stond een verwaarloosd stenen huis dat, volgens zeggen, één van de
allereerste stenen huizen is die ooit op Karimunjawa eiland gebouwd werden als
vervanging van de traditionele houten huizen waarin men in vroege jaren woonde.
Het “stenen” huis is inmiddels vakkundig verbouwt en opgeknapt, en het zal straks dienst
gaan doen als gemeenschappelijke ruimte voor onze gasten. Zie foto.
En tenslotte dit: omdat Indonesië en de natuur een belangrijke rol in mijn plannen voor
het Yoga retreat spelen, heb ik uiteindelijk gekozen voor de naam “Alam Kita”, hetgeen
in het Indonesisch simpelweg “Onze Natuur” betekent.

BOUWEN AAN EEN OASE VAN RUST EN ONTSPANNING...
EN DIT IS HET DOEL WAAR WIJ NAAR STREVEN...
Ons doel met Alam Kita is gericht op een hernieuwde kennismaking met de mens, het
lichaam en de geest, maar toch vooral ook met de natuur.
Alam Kita moet een plek worden waar een ieder op zijn of haar eigen wijze kontakt kan
leggen met de voornoemde elementen, maar toch zeker ook met zichzelf.
Voor een ieder die daar behoefte aan heeft, moet Alam Kita uiteindelijk ook een plekje
worden (zijn), waar men even afstand kan nemen van deze “gehaaste” en soms
“onpersoonlijke” wereld die we met z’n allen gecreëerd hebben, en waarin wij met z’n
allen moeten overleven, hoe je het ook wendt of keert.

EN DIT IS WAAR WE NU AAN WERKEN...
Na een grondige schoonmaak van het aangekochte land, en na een komplete
verbouwing van het “stenen” huis dat straks zal gaan dienen als “gemeenschappelijke”
ruimte, zijn we in het begin van 2018 begonnen aan de bouw van 10 houten
twee-persoons cottages in de Javaanse bouwstijl.
Om het kontakt met de natuur te garanderen, krijgt elke cottage een ruim balkon met
uitzicht, alsmede ook een zogenaamde “open-lucht” badkamer met zicht op boom
toppen, de zon, de maan, en de sterrenhemel.
MILIEU VRIENDELIJKE ENERGIE
Op Alam Kita zullen zonnepanelen zorgen voor het opwekken van “hernieuwbare”
energie, en daarmee hopen dan we een kleine, maar belangrijke bijdrage te leveren aan
de bescherming van ons milieu en de natuur.

HET ALAM KITA STRAND
Alam Kita ligt direct aan het privé strand, dat toegang geeft tot een zee van
kristal-helder water, en een unieke onderwater wereld. Het uiteindelijke plan is om een
steiger te bouwen die als het vertrek punt zal dienen voor de “island-hopping” en
“snorkel trips” die Alam Kita in de toekomst zal gaan organiseren.
Het strand is trouwens ook de ideale plek om tegen het einde van de dag te genieten
van een adembenemende zon’s ondergang, en om te ervaren waarom deze ksutlijn van
Karimunjawa eiland de toepasselijke naam van “Sunset Coast” mee kreeg.
DE PENDOPO
Yoga lessen en meditatie sessies vinden straks plaats in de zogenaamde “Pendopo”, een
open houten gebouw dat gebouwd wordt in traditionele Javaanse architektuur stijl.
Om vooral maximaal kontakt met de natuur te behouden, zal deze Pendopo dicht bij het
strand worden gebouwd, waardoor de elementen van wind, zee en branding een
positieve bijdrage kan leveren aan de aan de dagelijkse Yoga- en meditatie aktiviteiten.

Pendopo

Onderwater wereld

KARIMUNJAWA EXCURSIES EN DAG TRIPS
Naast een kompleet programma van aktiviteiten die allen te maken hebben met de
heling van de “body, mind, soul, and spirit”, kunnen we vanuit Alam Kita voor onze
gasten schitterende dag trips en excursies organiseren naar o.a. de prachtige parelwitte
stranden van Karimunjawa eiland, maar toch ook naar unieke natuurgebieden zoals het
schitterende Mangrove Forest, en het unieke Secret Garden natuurgebied dat naast het
Annora Beach ligt in het noorden van het eiland.

Secret Garden
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Indien je na het lezen van deze “kennismaking” intresse mocht hebben om meer te
weten te komen over de wijze waarop je als “vriend van Alam Kita” kunt mee investeren
in de bouw van dit unieke yoga en meditatie retreat, dan nodigen wij je uit om onze
website www.alam-kita.com te bezoeken, of om contact op te nemen met Margo via de
onderstaande contact gegevens.

Contactgegevens:
Margo Niestadt - Alam Kita Yoga Retreat
Indonesië +62 812 106 743 83 - Nederland +31 623 989 986
margo@alam-kita.com
Facebook: Alam Kita Karimunjawa - Instagram: Alam Kita Karimunjawa

