
AVI Europe bijeen in Louvain-la-Neuve 
 

door  
Josee Lamers & Roos van Triet 

   
In het eerste weekend van oktober 
2016 heeft er een Europese 
Paviljoen bijeenkomst 
plaatsgevonden met de Auroville 
International centra en liaisons in 
Europa. Het was georganiseerd 
door onze vrienden van het AVI 
Liaison België en het vond plaats in 
Louvain-la-Neuve. Een leuke plek 
met een bijzondere sfeer, wat 
misschien vooral kwam doordat 
het ontstaan is, en gebouwd, voor, 
door en rondom een universiteit. 
Door een besluit van de Katholieke 
Universiteit van Leuven in 1968 (!) 
moest het Franse deel omzien naar 

een nieuw gebouw voor de 
Franse staf en studenten. 
Zo werd in 1969 de Universite 
Catholique de Louvain (UCL) 
opgericht, 80 km van Leuven, 
middenin de weilanden van 
Ottignies. Met een blik op een 
middeleeuwse universiteitsstad 
en op de toekomst hebben de 
bestuurders Louvain-la-Neuve 
ontwikkeld als een stad voor 
voetgangers. Dat geeft een 
opmerkelijke rust te zien. Er 
wonen vandaag zo’n 20.000 
mensen en er zijn allerlei eco-
winkeltjes en restaurants te  

vinden in het centrum. Er is een 
bedrijvenpark met start-ups die 
nauw en innovatief samenwerken 
met de UCL. Ook in het centrum 
ligt La Barraque, een alternatieve 
ecologische wijk onder zelfbeheer 
waar 160 mensen en kinderen 
wonen in zelf gebouwde 
constructies met een 
gemeenschappelijke tuin en 
voorzieningen.  
De stad geeft een beeld waaraan 
de toekomstige groei van Auroville 
gespiegeld kan worden; een stap 
verder maken naar 20.000 
Aurovilianen en een universiteit?   
 

 
 
 

  



 
 
 
 
De AVI leden vertegenwoordigden: 
België, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Ierland, 
Luxemburg, Engeland en 
Nederland. Onze delegatie 
bestond uit Jannet, Jettie, Josee en 
Roos. We genoten de gastvrijheid 
van mensen die een kamer ter 
beschikking stelden in het kader 
van een alternatief lokaal diensten 
uitruil systeem (onderdeel van 
Route des Sel) waarvoor dank aan 
Sonny, AVI Liaison Luxemburg.  

 

 

De belangrijkste punten op de agenda waren het Europese Paviljoen 
en het 50 jarig bestaan van Auroville in 2018. Voorafgaande aan het 
uiteindelijke Europese Paviljoen is besloten om alvast en zo snel 
mogelijk een tijdelijk Europees Paviljoen neer te zetten in de 
Internationale Zone van Auroville. Met de tijdelijke constructie wordt 
het land al in gebruik genomen en het kan dienen voor bewaking en 
opslag van materialen gedurende de bouw en als vergaderruimte. 
Onlangs is het Mirra beeld dat we in 2015 hadden neergezet op de 
bewuste plek vernield. Het is dus nodig dat het tijdelijke EP er snel 
komt. Het wordt gemaakt van tijdelijke mobiele units die aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden; het Franse Paviljoen is zo’n voorbeeld. In 
plaats van drie kleine units is in maart dit jaar besloten om er een 
grote unit van 12 bij 3 meter van te maken met een toiletruimte. De 
units kunnen later weer ergens anders voor gebruikt worden, bijv. 
voor tijdelijke huisvesting.  
 

 De kosten voor het tijdelijke EP zijn nu begroot op 8 Lakh. AVI 
Nederland en de Nederlandse Paviljoen groep, AVI Frankrijk, 
Duitsland, Luxemburg en Engeland hebben al een bijdrage gegeven, 
evenals een lid van het Europees parlement, bij elkaar zo’n 5 Lakh. 
AVI Italië en Spanje hadden al toegezegd en hopelijk volgen er nog 
een paar andere centra of liaisons. En als al de bijdragen, zoals 
beloofd, werkelijk binnen zijn dan is het bedrag voor een tijdelijke 
Paviljoen compleet en kan er begonnen worden met de bouw. De 
voorzitter, Friederike, zal een brief ter aanmoediging sturen naar alle 
liaisons en centra in Europa. AVI zou ook graag Europese 
Aurovilianen willen uitnodigen om een Europees team te vormen om 
samen te werken aan de ontwikkeling van het tijdelijke European 
Paviljoen in de Internationale zone. Dan ontstaat er vanzelf een 
uitwisseling en zal het permanente Paviljoen er ook zeker komen. 
 

   
   



   
 
 
 
 
Het gesprek over het toekomstige uiteindelijke Europese Paviljoen nam een wending en een inspirerende 
vlucht met de komst en bijdrage van Mark Luyckx op zaterdag. Mark is voorheen lid geweest van het 
International Advisory Committee van Auroville en was daarvoor de rechterhand van Jacques Delors en 
bedreven in het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomst. Mark heeft ook deelgenomen aan de Soul of 
Nations workshop die we in het verleden in Amsterdam hebben georganiseerd voor Nederland en België. 
Hij bracht naar voren dat mensen in Europa momenteel niet gelukkig zijn met de structuur van de Europese 
Unie. Hij zag een paradigma verandering in de wereld: de ontwikkeling van een parallelle samenleving “ in 
stilte” waar mensen en jongeren zoekende zijn naar andere vormen van samen leven, politiek, onderwijs 
etc. Dan vertelt hij over zijn droom over Auroville en de toekomst. Elementen uit het verleden en het heden 
krijgen een plek in een concept  waarin ieder zich kan vinden. AVI werkt het verder uit in een brief aan 
belangrijke organen en groepen in Auroville. En als zij het ontvangen hebben en hun mening geven kunnen 
wij u weer verder informeren in een van de volgende nieuwsbrieven.  
 
Last but not least is er nog gesproken over het 50 jarig jubileum van Auroville wat steeds dichter bij komt. 
Er zal nog veel over te lezen zijn de komende anderhalf jaar maar hier alvast een paar ideeën. 
 
Eerder hebben we besproken dat we voor de viering van het 50 jarig jubileum ook activiteiten in Europa, in 
ieder land, zullen organiseren. Chandra, uit Auroville en nu studerend in Cambridge, is bereid in de landen 
die haar uitnodigen toespraken te geven over haar geboortestad.  
 
België heeft een Auroville tentoonstelling dat in verschillende landen zou kunnen worden tentoongesteld. 
AVI Frankrijk is bezig met een toneelstuk van Auroviliaan Moghan: “L’Ámour feu”, Brandend Hart, een 
theatermonoloog, gebaseerd op “Seven days in India with Satprem”. Het gaat opgevoerd worden in een 
theater in Parijs. 
Vikas van AVI Engeland is Engelse gedichten aan het verzamelen over Auroville en wil dit gaan bundelen en 
aanbieden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. 
Sonny, AVI Liaison Luxemburg, en Evelyne van AVI France werken aan een wereldwijde Savitri lezing, 
waarbij heel Savitri gelezen wordt rondom de wereld dus elk land een gedeelte en zo de hele wereld rond. 
Meer nieuws hierover en meer dingen wat betreft het 50 jarig jubileum zal nog komen. 
De volgende Europese vergadering zal waarschijnlijk in juni 2017 gehouden worden in Engeland of in 
Normandië.  
 
Het was een erg leuk weekend met een goeie sfeer. En bijzonder om te zien dat iedereen zijn aanwezigheid 
waardevol was ook al zijn we allemaal zo verschillend. 
We vullen elkaar aan en kunnen veel van elkaar leren en dat geldt niet alleen voor ons in Europa. 
Laten we weer een stapje verder zetten en beginnen met het Europees Paviljoen! 
 
Heb je ideeën voor het Europees Paviljoen en/of voor de viering van het 50 jarig jubileum van Auroville in 
Nederland? We horen het graag!!!!  
 
Met vriendelijke Groet. 
 
Josee Lamers (voorzitter) en Roos van Triet (secretaris)  
 
Auroville International Nederland  
voorzitter@auroville.nu 
secretaris@auroville.nu  


