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Woodstock was dit jaar de plaats waar de 
internationale AVI bestuursvergadering plaats vond 
en aansluitend het AUM festival van AVI USA.  Het 
begon op de 18e en eindigde zondag 23 augustus. 
De opvolger van Christian, Stephane, voorzitter van 
AVI Canada, werd verwelkomd. De 
bestuursvergadering duurde twee dagen (van negen 
tot vijf) en werd nog met een ochtend verlengd om 
tijd in te ruimen voor een inleiding van Frederick 
over de NTDA (New Town Development Agency) 
n.a.v. de discussie in het bestuur en voor een 
inleiding van Josee over de Auroville economie en 
actualisering van het onderzoek van Henk Thomas: 
‘Economics for People and Earth, The Auroville 
Case’. Hoewel bij veel onderwerpen aardig wat tijd 
gaat zitten in het krijgen van inzicht en overzicht in 
de stand van zaken, zijn er ook enkele belangrijke 
besluiten en acties genomen. Na Auroville gaat ook 
het AVI bestuur zich bezinnen op taken en 
activiteiten, met wellicht minder ad hoc aandacht 
voor projecten en donaties, en heeft daarvoor twee 
dagen gepland in februari 2016. De band met de 
liaisons, contactpersonen in landen die nog geen 
centrum hebben, wordt verduidelijkt door een 
verklaring op te nemen die verwijst naar de statuten 
en doelen van AVI. Op basis van een voorstel van 
Vikas en Josee heeft het bestuur een verklaring 
over de NTDA aangenomen en verstuurd waarin 
wordt aangedrongen op het inschakelen van een 
juridisch expert en te waarborgen dat de Residents’ 
Assembly het laatste woord heeft bij de fysieke 
toekomstige ontwikkeling van de stad – [zie 
verklaring onder dit verslag]. De AVI-verklaring zal 
begin oktober worden besproken door de Governing 
Board en de International Advisory Committee. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ook is er een verzoek verstuurd op basis van een 
concept van Friederike om bij het 50-jarig jubileum 
in 2018 de betekenis van de Internationale Zone en 
de internationale dimensie van Auroville, via AVI, 
mee te nemen in de communicatie en organisatie 
van de activiteiten. AVI ziet graag het thema: 
‘Centered Within’ aangevuld met ‘and reaching out’.  
 
Bij de presentatie van Henk’s actuele gegevens over 
Auroville Economics, heeft Josee gepleit voor een 
investeringsfonds en een Auroville ondernemers-
organisatie om support te geven bij de oprichting, 
samenwerking en professionalisering van bedrijven 
in Auroville, zodat Auroville in de toekomst een 
zelfvoorzienende stad kan worden.  

  
Het AUM festival was in alle opzichten een 
geweldige bijeenkomst: een internationale 
ontmoeting van mensen die op uiteenlopende wijzen 
toegewijd zijn aan Auroville en Aurovilianen, een 
prachtige omgeving in de bergen met een bosrijke 
natuur waar herten lopen, een Tibetaans 
gastenverblijf, veel inleidingen (menselijke evolutie, 
the Mother principle) presentaties (A4A, Oneness, 
Kiki, directe Skype-verbinding met Auroville, ICT 
project, Farewell en EcoFemme etc) veel 
bewegingsvormen (dansen, yoga, ademhaling), 
muziekgroepen (rock ’n roll, Woodstock songs, raga 
mantra’s, folk), veel spirituele verdieping in 
workshops (Savitri, cellulair bewustzijn, healing). De 
titel was Seeds of Light en het geheel was echt 
vreugdevol.  

 
 

 

  
Op vrijdagmorgen zaten we in een grote kring en 
presenteerde elke aanwezige AVI zijn activiteiten 
van het afgelopen jaar en Vani die van de liaisons 
en overige centra: boeiend en indrukwekkend om zo 
de hele wereld over te gaan. Ook hebben we in 
groepjes van vier besproken waaraan we het 
komend jaar, alleen of samen, wilden gaan werken. 
Dat werd later centraal gepresenteerd: een enorme 
diversiteit. Zowel Matagiri, de plek van AVI USA als 
het Tibetaanse guesthouse Menla, lagen op een 
prachtige bosrijke plek in de natuur, heel 
inspirerend. Grote dank aan AVI USA en vooral aan 
Julian en Wendy voor deze geweldige inspirerende 
bijeenkomst. Ik heb veel genetwerkt en vloog terug 
naar Nederland met een lijstje met twintig 
actiepuntjes. 
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Please find here below the statement that the Auroville International Board has agreed upon during 
its recent annual gathering at Woodstock /USA. It was sent to Auroville’s Working Committee, 
Council, TDC, Land Board and RAS on 9 September 2015 and speaks for itself. 

AVI BOARD STATEMENT ON NTDA 

Welcoming the progress in the development of Auroville, the City of Human Unity, and truly 

acknowledging the important steps that have been taken by TDC, the Task Force, the Land Board and 

the Working Committee, Auroville International supports all campaigns and actions for land 

acquisition and all attempts to prevent encroachments and random developments in Auroville and 

the Greenbelt. We very much appreciate the progress in land acquisition facilitated by the new Land 

Board, building upon the “Acres for Auroville” fundraiser, to which Auroville International was able to 

contribute and will continue to do so. We also value the important work in examining all possible 

ways of protection for Auroville’s further development, which has been carried out during the past 

two years.  

 We have followed closely the discussions going on in the Auroville community concerning the 

proposal to seek NTDA status for Auroville. Trusting that all implications have been closely studied 

we are concerned, however, by the information that Auroville will have neither a proper 

representation in the NTDA decision making body nor any veto rights in important decisions. The 

Auroville International Board has met during its annual gathering in Woodstock, USA and would like 

to express its deep concern about this suspected threat to Auroville’s final authority over the future 

development of the City.  It was felt that any strategic, organisational or legislative proposal or action 

needs to enshrine the following principles: 

1. Aurovilians, as represented by the Working Committee working on behalf of the Residents’ 

Assembly, must retain control over Auroville’s physical development as laid down in 

Auroville’s Charter.  At the very minimum, Aurovilians should have significant representation 

in any decision-making body or process. 

2. There has to be, within the planning process, sufficient flexibility that allows any Masterplan 

to evolve as the needs, conditions and technology evolve. 

3. The protection given by the Foundation Act to preserve the unique international status of 

Auroville and its contribution to Humanity as a whole needs to be respected and endorsed. 

We urge the Working Committee to commission a solicitor/legal expert with the appropriate 

knowledge, skills and expertise to advise Auroville on its options, to ensure that these principles are 

embodied in any agreed planning organisation before any final decision is made and advise Auroville 

on its options through the whole development process. 

AUROVILLE INTERNATIONAL BOARD 

 


