
Help Auroville door de Coronacrisis heen 
 
De lock down maatregelen van de Indiase regering gelden onverkort in Auroville. 

Gelukkig is er geen Corona besmetting in Auroville! Dank aan allen die zo hard 

inzetten voor de veiligheid en de gezondheid van alle inwoners van Auroville. In de 

april nieuwsbrief hebben we erover geschreven en onze leden en lezers gevraagd en 

bijdrage te geven om Auroville door de crisis heen te helpen. Het budget van de City 

Service in Auroville bestaat normaliter voor 33% uit de bijdragen van de Commerciële 

Units  en voor 20% uit de bijdragen van de guesthouses en de restaurants, en die 

bijdragen vallen nu voor een groot deel weg. In april is er een BCC Emergency task 

force opgericht dat onder het FAMC functioneert. Auroville International startte toen 

meteen een fondsenwervingsactie. Eind april waren de eerste resultaten heel 

bemoedigend: het noodfonds BCC-City Services ontving € 20.130 van de AVI’s en het 

noodfonds for Village Action (AVAG Fund)  

€ 4.470. 

 

Op 28 april maakte Christian, de huidige voorzitter van Auroville International, de 

stand van zaken op die gepubliceerd is in de News & Notes van 2 mei: 

 

AVI Fondsenwerving voor het Emergency Fund in Auroville in april 2020 

 

Land Bijdrage AVI 

centrum /Liaison 

Donaties 

leden 

Totaal 

AVI Board € 1.000   €  1.000 

België €  400   €  400 

Canada € 1.300 € 1.680 € 2.980 

Duitsland € 3.000 €  7.760 € 10.760 

Frankrijk €  500 €  700 € 1.200 

Nederland € 2000 € 1.050 €  3.050 

Engeland € 740   € 740 

 

AVI Fondsenwerving voor het Village Action Noodfonds in april 2020 

 

Canada € 200 

Duitsland € 3.870 

Frankrijk € 400 

  

Daarnaast zijn er mensen en liaisons die direct een donatie overmaken naar het Unity 

Fund van Auroville ten behoeve van het COVID Noodfonds. 



  

BCC/FAMC hebben hun dankbaarheid geuit voor deze ruimhartige bijdrage van AVI 

met de actie die zo hard nodig was. De actie loopt nog steeds en op 13 mei heeft de 

FAMC/BCC een drietal steunmaatregelen bekend gemaakt: 

1.      Tijdelijke crisis maintenance/bijstand, genoemd TEM (temporary 

emergency  

      maintenance) 

2.       Vermindering of uitstel van de contributie, o.a. voor diensten 

3.       Uitstel of herschikking van betalingen voor leningen.  

  

De eerste maatregel, de TEM, loopt in eerste instantie van mei tot augustus. De TEM 

is bedoeld voor Aurovilianen die niet langer een maintenance krijgen van hun Unit of 

Service waar ze werk(t)en vanwege de Coronacrisis en deze heel hard nodig hebben 

voor hun levensonderhoud. De hoogte van de TEM is gelijk aan een halve City Service 

maintenance: 8,000 rupees en bestaat deels uit geld en deels uit in natura bijdragen, 

zoals voor de Health Fund, Lunch Regeling, In-natura Regeling. De aanvraag voor de 

TEM wordt gedaan door de Unit of Service voor hun mensen die de TEM nodig hebben. 

De FAMC/BCC onderzoekt of het nodig is om ook zo’n TEM voor kinderen beschikbaar 

te maken. 

 

Zoals bij ons het geval is wordt in Auroville ook een versoepeling van betaling van 

bijdragen voor diensten of voor aflossing van leningen voorgesteld. De ABC Research 

Group onderzoekt aanvragen voor versoepeling van Unit leningen die tijdelijk niet 

afgelost kunnen worden, en Financial Services gaat over individuele leningen, voor 

Housing en Onderwijs. 

  

We zijn heel heel blij dat er in Auroville nog geen mensen getroffen zijn door Covid-19 

besmettingen zijn. Dank aan alle mensen die in de frontlinie werken aan de 

gezondheid en de veiligheid van Aurovilianen en van de mensen in de omliggende 

dorpen via Village Action. Maar voor de economische situatie blijft er steun nodig 

zolang de lockdown van kracht is. We vragen onze leden en lezers om een steentje bij 

te dragen en een donatie voor het BCC Emergency Fund over te maken naar de 

Triodos Bankrekening van Auroville International Nederland: NL26TRIO 0198 4209 27   

onder vermelding van BCC Emergency Fund.  

 

Stuur svp ook een mailtje met vermelding van je naam en adres naar 

penningmeester@auroville.nu  en vermeld daarbij of je wilt dat je donatie voor 

Auroville of voor Village Action bestemd is, of voor beiden, en indien voor Auroville: of 

je wilt dat het uitsluitend voor de gezondheidszorg wordt gebruikt of dat het bestemd 

mag worden voor alle noodzakelijke uitgaven vanwege de crisis. Je kan de 

penningmeester tevens vragen om een bewijs van ontvangst van je donatie. Dat helpt 

als je de donatie wilt aftrekken van je inkomstenbelasting onder het kopje Giften voor 

Goede Doelen. AVI Nederland is immers een door de fiscus erkende Goede Doelen 

organisatie. [ Josee Lamers ]  

 


