
Welkom, Gijs en Siva, Tamil Nadu Unlimited  
door Jose Lamers 
Gijs Spoor, oprichter en leider van de in Auroville gevestigde incubator voor social start ups Unlimited Tamil Nadu (www.unltdtamilnadu.org,) en zijn collega Siva  Mathiyazhagn zijn op tournee in Europa. Begin mei gaf Gijs presentaties op de jaarlijkse bijeenkomst van AVI Duitsland over de sociale bedrijven als game changers en op 21 mei geven Gijs en Siva afwisselend een presentatie in het maandelijkse Cafe Auroville in Parijs. Vanaf eind mei zijn ze in Nederland, Siva een paar dagen en Gijs, met zijn familie, tot 19 juni.   Een social enterprise heeft als eerste oogmerk om een maatschappelijk probleem op een mens- en ecovriendelijke manier op te lossen. Het bedrijf moet zakelijk goed draaien om te investeren in groei, maar winstmaximalisatie is niet het uitgangspunt.      De Auroviliaanse bedrijven WasteLess en EcoFemme en het zelfvoorzienende dorp Shristi voor en van mensen met een handicap zijn met ondersteuning van Unltd Tamil Nadu ontwikkeld. Hun succes bewijst dat de aanpak en ondersteuning van Gijs en Siva hout snijdt. Zelfs in Nederland liggen de ecologisch verantwoorde maandverbanden van EcoFemme  in de winkels. Op You Tube staan verschillende filmpjes over Unltd Tamil Nadu.        



     

 

Het zou geweldig zijn als de social enterprises zo goed draaien dat ze een afdracht geven aan de professionals die hun kennis en tijd geïnvesteerd hebben zodat zij ook een inkomen kunnen genereren. Maar zover is het nog niet. Met de Europe tour langs de AVI centra hopen Gijs en Siva  ‘sociale aandeelhouders” te vinden die hun werk met een maandelijkse bijdrage voor twee jaar willen ondersteunen. Het idee is dat de sociale aandeelhouders een vriendennetwerk worden die betrokken worden bij de ontwikkelingen. De rol van 
social enterprises voor het bevorderen van een inclusieve, duurzame en eco-vriendelijke samenleving staat overigens ook hoog genoteerd op de agenda van de Europese Commissie, het is een opkomende beweging.   Wat doet AVI NL in het kader van de Europa-tournee van Gijs en Siva? We willen hen allereerst in contact brengen met gelijkgestemden: incubator labs, social enterprises en platforms of bedrijven die social start ups en enterprises begeleiden. Een ontmoeting geeft mogelijkheden voor collegiale uitwisseling van informatie en expertise, voor internationaal netwerken en exportbevordering en zo mogelijk voor financiële ondersteuning. Er is contact gelegd met de Technische Universiteit Delft die ook een incubator heeft voor start ups en met een Nederlands bedrijf dat social enterprises begeleidt. En we willen u vragen te overwegen om sociaal aandeelhouder te worden. U kunt ons een email sturen en we vragen Gijs om contact met u op te nemen voor een persoonlijke kennismaking en toelichting. U bent ook welkom op de ledenbijeenkomst over het bedrijvenfonds dat hierna wordt genoemd.    AVI NL geeft prioriteit aan een integrale meer zelfvoorzienende economie in Auroville en aan een groeiende aanwezigheid en rol van jongeren in het manifesteren van de idealen van Auroville. Nu is Gijs direct betrokken bij het Integrated Enterprises Lab (IEL) in Auroville, waar hij bijv. werk ruimten heeft gecreëerd voor startende ondernemers en Siva bij YouthLink waar hij verantwoordelijk is voor het opleiden en begeleiden van jonge social entrepreneurs. Tijdens de presentatie van oud professor Henk Thomas over de huidige staat van de economie van Auroville in februari 2016, heeft de voorzitter van AVI NL een voorstel voor een bedrijvenfonds gelanceerd voor AV bedrijven die willen doorgroeien maar het kapitaal ontberen. Dat voorstel is verwelkomd door IEL. Wellicht wordt het chocoladebedrijf Mason & Co http://www.masonchocolate.com de eerste business case. AVI NL wil een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden met Gijs, en eventueel Siva, en Henk Thomas om de ins en outs van het bedrijvenfonds in ontwikkeling te bespreken. Mogelijke data: 3 juni, of 16 of 17 juni 2016. Heeft u belangstelling? Stuur dan een email naar de secretaris en u ontvangt t.z.t. informatie over de datum en de plaats van de bijeenkomst.    


