
‘BIG DIEL’ 
In gesprek met Gijs Spoor 

 

door Josee Lamers 
 

 

Een prachtig uitzicht over het IJ, een zon die langzaam en 
gestaag met een glinstering door de mist heen breekt,  en 
een kop koffie met Gijs Spoor die een weekje over is uit 
Auroville. Het is 30 oktober 2015 en we zitten in het Eye 
museum in Amsterdam. Het is net te koud om buiten op 
het terras te zitten.    

 
 
 
 
 
 
 
 
In 2012 richtte Gijs  UnLtd Tamil Nadu 

(www.unltdtamilnadu.org)  op voor het 
ondersteunen van sociaal ondernemerschap voor 
een betere inkomenspositie van de boeren en de 
duurzame ontwikkeling van het platteland. Als 
bevlogen ondernemer leidde hij zo’n vijfhonderd 
boeren om organische katoen te verbouwen en 
deze gezamenlijk te verkopen. UnLtd Tamil Nadu 
heeft zeker vijftien sociale ondernemingen 
ondersteund. Voor 2016 hebben ze zo’n dertig 
projecten in de kweekvijver zitten. Het varieert van 
start-ups met een grote lokale impact zoals Sristi 
dorps’ inclusieve onderneming voor mensen met 
een handicap, tot sterk schaalbare producten zoals 
de katoenen hygiënische inleggers van Ecofemme 
tot technische apps zoals TipforChange’s tipping 
app. Ecofemme, geleid door zijn vrouw Jessamijn, 
exporteert ook naar Nederland  *).  
   

 
In de Auroville Retreat van afgelopen februari is 
een groep aan de slag geweest met  de 
economische kant van de ontwikkeling van 
Auroville. In de voorbereiding heeft Henk Thomas  
en zijn onderzoek ‘Economics for People and Earth. 
The Auroville Case  1968-2008’ een flinke bijdrage 
gegeven. **) AVI Nederland heeft twee prioriteiten: 
jongeren en economische zelfvoorziening  zodat de 
Stad van de Toekomst groeipotentieel ontwikkelt 
en minder afhankelijk wordt van donaties.  

 
Henk Thomas heeft in de algemene ledenvergadering een 
presentatie gegeven van zijn onderzoek. Een jaar later gaf 
hij een presentatie met gegevens die tot 2014 
geactualiseerd waren aan een aantal belangstellenden en 
bestuursleden.  
Vervolgens heeft Nederland op de internationale AVI 
bijeenkomst in Woodstock gewezen op de noodzaak om 
gericht in de AV economie te investeren. Een van de 
opties is het oprichten van een investeringsfonds voor de 
bedrijven van Auroville.   
 

 

   

http://www.unltdtamilnadu.org/


 
 

 

De economiebesprekingen tijdens de Retreat hebben geleid  tot de oprichting 
van IEL, het Integral Entrepreneurship Lab. Gijs is een van de oprichters en 
drijvende krachten. In het IEL werken verschillende ondernemers/specialisten 
samen om diegenen die sociaal ondernemer willen worden met raad en daad bij 
te staan en om bestaande ondernemers gericht met elkaar in contact te 
brengen ter verbetering van de kwaliteit, van de afzet en vraag, en van de 
bedrijvigheid. Bijvoorbeeld  tuinbouwers en restauranthouders: wat is de vraag, 
welke producten doen het goed, hoe kunnen lokale duurzame producten 
aantrekkelijker worden gemaakt voor Aurovilianen. IEL kijkt niet alleen naar 
individuele ondernemers in spe, maar ook naar de (keten-)structuur. 
 

 
  
IEL heeft een kantoor in Auromode. Naast hun kantoor is onlangs het eerste co-
working office voor start-ups ingewijd. Er zijn nu twee start ups: één die 
software maakt en één in het toerisme. Daarnaast is Daniel (Tanto) bezig om 
een gezamenlijke inkoop te organiseren voor de hospitality sector. IEL wil ook 
de marketing gaan verbeteren via gebruik van social media. 
  
Vervolgens hebben we ook gepraat over ondernemingen die via een joint 
venture internationaal aan de slag willen met buitenlandse investeerders. 
Juridisch is daar het nodige over uitgezocht, maar er komt wel wat kijken bij het 
vermarkten van duurzame Auroville-producten.  De wil om te investeren in de 
economie van Auroville is duidelijk aanwezig in het IEL, er lijkt zich ook al 
gaande een weg te banen, een investeringsfonds is welkom. We zijn met Gijs in 
gesprek hoe we het fonds het beste in het vat kunnen gieten.  
 
Heb je een goed idee?  
Mail het naar secretaris@auroville.nu.  
Wil je alvast een fiscaal aftrekbare bijdrage geven voordat  2015 eindigt?  
Vermeld dan BIG DIEL (=  Dutch IEL) bij je overboeking naar IBAN Rekening: 
NL26 TRIO 0198420927 (t.n.v. Auroville International Nederland, Athlonestraat 
77, 6524 BJ Nijmegen, BIC CODE:TRIONL2U), dan wordt het gereserveerd tot de 
bestemming in kannen en kruiken is.  
 
  

 
 
  *) Voor informatie over Ecofemme kun je contact opnemen met Jettie Zwaans (jet.zwaans@planet.nl). 
 
**) info over via secretaris@auroville.nu  
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