
Verslag van de Europese Paviljoen-bijeenkomst in Berlijn 

 
 
Van 2 tot en met 4 oktober 
2015 vond de Europese 
Paviljoen-bijeenkomst plaats in 
Berlijn. Er waren 18 deelnemers 
waaronder Josee Lamers en 
Marjan Meelis (kandidaat voor 
het nieuwe bestuur) namens 
AVI NL.  
Na een warming up met 
associaties en een levendige 
discussie is besloten dat de 
eerste module van het 
Europese Paviljoen een 
European Hub wordt met: 
 

 

•         accommodaties voor jongeren met een individuele Europese touch om uitdrukking te geven  aan de  
           diversiteit in Europa, met een kitchenette en een gedeelde veranda voor uitwisseling; 
•         een gedeelde werkruimte (zoiets als Seats2Meet), inclusief internet en een open ruimte voor onderzoek, in  
           Auroville, voor Auroville, voor studenten, jongeren, onderzoekers en start-ups, inclusief mogelijke beurzen; 
•         moderne en duurzame technologie. 
 
 
De European Hub geeft 
potentieel uitdrukking aan 
samenwerking, harmonie, 
diversiteit van culturen, 
gastvrijheid voor iedereen, 
vreugde en geluk, en het fysiek 
ervaren van de Europese 
diversiteit.  
 
Door het bieden van een 
werkruimte aan onderzoekers 
bevat het een internationale 
dimensie en een plaats waar 
open geesten elkaar kunnen 
ontmoeten.  
 
Ook zal de European Hub 
uitdrukking geven aan Europese 
kwaliteiten, zoals gelijkheid, 
vrijheid, solidariteit, menselijke 
waardigheid, mensen rechten, 
liefde voor de mensheid en 
Vrede voor allen en vereniging 
in een biljoen cellen. 
 

 
  



 
 
 
 
Voor de fysieke vormgeving van 
het Europese Paviljoen moet er 
rekening worden gehouden met 
de volgende vijf aspecten: 
•         een centraal punt 
•         flexibiliteit voor verdere  
           uitbouw 
•         ontwerp van een cirkel  
           (hele of halve cirkel) 
•         ruimtelijk/openheid 
•         stromend water.   
 

 

 
   

 

 Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen om leden van het 
Europees parlement te betrekken bij de bouw en de cofinanciering van het 
Europese Paviljoen via Europese fondsen. Een begin is er al gemaakt door Isa 
en Sonny met het contact met Claude Turmes van de Groenen in het EP. Hij 
is bekend met Auroville en wil zich inzetten. Tevens wordt een overzicht 
gemaakt van de universiteiten in Europa die al samenwerken met Auroville. 
 
< Op zaterdagavond was er de herdenking van het vallen van de muur en 
ging de groep daarvoor naar de Kurfürstendamm. 
 

   
   
Op zondagmorgen werd een 
sleutel van chocola voor de 
opening van het Europese 
Paviljoen, die Josee had 
aangeboden aan Georg, naar 
volle tevredenheid genuttigd 
door iedereen: er waren 
zaterdag zodanige besluiten 
genomen over het doel en de 
vormgeving van het Europese 
Paviljoen en de Europese Hub 
dat we voortvarend aan de slag 
kunnen gaan om een aanvraag 
voor een Europees fonds voor 
te bereiden. (JL) 

 

 

  ^   vlnr:   Josee Lamers, Georg Stollenwerk, Marian Meelis  
 
 

  

 
 

  

 
 
 


