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Het afgelopen weekend was er op vele plaatsen 
veel ijspret te beleven; jong en oud op de 
schaatsen, in de sneeuw wandelend, en met elkaar 
genietend van prachtige vredige witte 
landschappen. Bij mij in Edam ging het schaatsen 
op de grachten en het IJsselmeer gepaard met 
muziek en verlichting en drankjes, echt een feest. 
  
Aanstaande zondag 21 februari vieren we de 
geboortedag van de Moeder. We zullen de 
Darshan wens ’s morgens per mail naar de leden 
sturen en zo mogelijk aangeven welke online 
activiteiten er zijn om deel te nemen aan de 
viering. Dat geldt ook de geboortedag van Auroville 
op 28 februari. Normaliter is de week van 21 tot en 
met de 28e februari de drukste week in Auroville 
met meer dan 10.000 bezoekers. Sinds jaar en dag 
vieren we, voorzitter en penningmeester, deze 
dagen in Auroville, vorig jaar zelfs nog! Helaas is 
dat dit jaar niet mogelijk door COVID-19. De 
bestuursvergaderingen en de Algemene 
Ledenvergadering van Auroville International 
kunnen voorlopig niet doorgaan.  
  
Het maandblad Auroville Today, een must voor 
iedereen, lid of belangstellende, die goed, breed en 
vanuit een onafhankelijke positie, geïnformeerd wil 
worden over Auroville, zal in de nabije toekomst op 
de mobiele telefoon gelezen kunnen worden. Carel 
Thieme liet weten dat ze nu de software aan het 
ontwikkelen zijn. Vooral onder jongeren is er een 
groeiende vraag naar Auroville Today in 
app-formaat. Wellicht zal de extra donatie ad € 333 
die Nederlandse lezers van Auroville Today samen 
opbrachten bij de verlenging van hun abonnement 
voor 2021 hiervoor gebruikt worden. De software 
voor de reguliere abonnee-administratie blijkt nog 
niet goed afgestemd te zijn op betaling per 
kalenderjaar die we hier hanteren. Sommige 
abonnees ontvangen in het kalenderjaar toch nog 
verzoeken om verlenging. Is dat het geval? Neem 
dan even contact op met 
penningmeester@auroville.nu, hij is hierover in 
overleg met Auroville Today.  
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De verzoeken om betaling van de jaarlijkse 
contributie zijn eind januari uitgegaan en er zijn al 
redelijk wat betalingen binnen gekomen, meldt 
onze penningmeester. De contributie blijft €35,- en 
dat is al jaren zo. Als mensen meer overmaken, 
wordt dat gezien als een donatie. We zien dat 
velen dat doen. Het is een welkom gebaar en een 
teken dat ons werk gewaardeerd wordt, waarvoor 
dank.  
  
Wij zijn benieuwd naar de ‘Dutchies’ die vanaf het 
begin meegewerkt hebben om de stad Auroville 
met de Matrimandir in het centrum in de steigers 
te zetten. Graag willen we met hen in contact 
komen om ze in geuren en kleuren in beeld te 
brengen. Het project staat hieronder in de 
nieuwsbrief beschreven.  
 
Tenslotte graag even uw aandacht voor een 
steuntje in de rug voor Shraddhavan die haar 
grote collectie boeken “English of Savitri” met de 
laatste vier delen aan het voltooien is. 
  
Ik hoop dat u geniet van de nieuwsbrief en wens 
allen een feestelijke viering van de geboortedag 
van de Moeder en van Auroville toe. 
 
Namens het bestuur, 
 
Josee Lamers 
Voorzitster 

https://www.auro-ebooks.com/the-english-of-savitri-volume-6/
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