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We krijgen regelmatig vragen van jongeren over Auroville en wat het betekent om er te gaan wonen, wat de voorwaarden en de mogelijkheden zijn. Gelukkig biedt Inside India, de toerisme unit van Auroville, een speciale introductieweek aan diegenen die overwegen zich daar te vestigen.   Rima Das woont er sinds 1997. Dr Ruslan van Sante is haar man. We hebben beiden deze zomer in Amsterdam ontmoet. Ruslan’s passie is de Integratieve Geneeskunde waarover we in de vorige nieuwsbrief hebben geschreven. Rima’s passie is om toeristen en bezoekers een prettig verblijf te bieden en de Auroville gemeenschap te ondersteunen met voorlichting over de idealen en opzet.   Rima werkt inmiddels 18 jaar full time bij Inside India. Haar dagelijkse werk is het ontwikkelen van reis- en tourarrangementen voor groepen en individuen, zoals ze zegt: “op zo’n manier dat alles vloeiend verloopt en reizigers een prettige reisbeleving hebben gedurende hun verblijf”. Uiteraard helpt ze ook de mensen die hun eigen reis plan hebben en doet ze reis- en hotelboekingen voor hen. Eerst even wat informatie over haar andere collega’s achter de schermen van Inside India. Daarnaast werkt ze als vrijwilligster twee keer per week in de Matrimandir.   Als spijker op de kop organiseert ze met een team ieder jaar in maart het spectaculaire Auroville Holi Tango Festival: wow!, kijk op You Tube en geniet van die prachtige stijlvolle dans en muziek. Dit festival wordt druk bezocht en is bijzonder populair in Zuid India.     Team Inside India 
Het team bestaat uit tien full timers waarvan zes Aurovilianen en vier afkomstig uit nabijgelegen dorpen. Er is een groter team van part time werkende Aurovilianen die de programma’s uitvoeren. Het team is, zegt Rima, heel toegewijd en werkt samen voor de vooruitgang van de gemeenschap.  Elke Auroville Unit heeft Trustees en Executives die de verantwoordelijken zijn voor de gang van zaken. Joster, Bunty en de jonge Lisa zijn dat voor Inside India.         



Joster  
Executive en Trustee, oprichter van Inside India in 1996. Hij is van origine Duitser. AVI Germany heeft al vanaf de oprichting support gegeven. Joster woont sinds 1978 in Auroville. In het verleden heeft hij de Farm in Discipline opgericht en geleid, het Visitor Center opgericht, en jaren gewerkt als lid van toezichthoudende units zoals het FAMC, BCC, ABC, en de Planning en Coördinatie groep. Hij is nu actief lid van de ABC support groep. 

Bunty  
Trustee, en lid van het team sinds 2007, is een van de collega’s die de Auroville tours voor groepen en individuen organiseert. Op verzoek van het Auroville Working Committee en de Foundation begeleidt hij ook de Very Important Persons die de Matrimandir willen bezoeken. Bunty is Indian en spreekt Engels, Hindi en Telugu. Evenals de anderen heeft hij een gevarieerde werkervaring opgedaan als lid bij de Housing Service en het Working Committee, als wiskunde leraar bij de Future School, de hogere middelbare school in Auroville en als manager van een Timmerwerk Unit. 

Lisa  
Executive, is geboren en getogen in Auroville en spreekt Duits en Engels. Zij is een van de jongeren die verantwoordelijkheid heeft genomen om “Auroville in al zijn dynamische en complexe inspanningen” te presenteren aan iedere belangstellende gast. Ze begeleidt groepen en individuen in Auroville en is een van de meest actieve deelnemers aan het Insight Seminar’s program in Auroville. Lisa is ook actief lid van ABC – het Auroville Board of Commerce-. Tenslotte werkt ze ook bij het Farewell Team dat zorgt voor de overledenen.   

Elizabeth   
Elizabeth draait sinds 2013 mee in het team. Ze leeft sinds 2004 in Auroville, is Auroviliaan en is van huis uit kledingontwerpster. Ze heeft jonge vrouwen uit de dorpen geleerd om kleding te maken en ondersteund in het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ze heeft ook een tijdje in de Kinderopvang gewerkt. In het team is ze verantwoordelijk voor de back office coördinatie voor Insight Seminars en ze doet boekingen van tours en reisarrangementen en ondersteunt het organisatorische werk. Bij de Matrimandir doet ze een paar keer per week vrijwilligerswerk. 

      Ela  
 Ela is een van de oudste teamleden en volgens Rima de sterpreker van Inside India. Zij geeft  diepgaande seminars over verschillende onderwerpen: over Auroville en Integrale Yoga, over Hindoeïsme, De Moeder en Sri Aurobindo, hoogtepunten van Tamil Nadu, tempels, Hindoe goden en godinnen, Bhagavad Gita etc. Ze spreekt Duits en Engels en heeft een Duits boek geschreven over ‘The Divine Shakti’. Ze begeleidt spiritueel gerichte yoga-groepen in Auroville en in India  (www.elathole.de). Evenals Lisa werkt Ela ook bij het Farewell Team. In het verleden was ze boerin en later lerares biologie op de Last School waarbij ze begeleiding gaf aan studenten voor het A&O examen niveau.   

  



Inside India’s activiteiten 
Inside India verricht drie verschillende soorten activiteiten: het organiseren van een New Comers introductieweek en 
Insight Seminars om gasten en bezoekers inzicht te geven in de Auroville Gemeenschap, het boeken, reserveren en 
verkopen van tickets, en ten slotte de derde afdeling waar Rima werkt die georganiseerde reizen in India ontwikkelt. 
Tot op heden doen ze dat vooral voor yoga en spiritueel georiënteerde groepen in het buitenland met wie zij 
contacten opgebouwd hebben. 
 
1. Newcomers Introductieweek: eind maart en begin augustus 2017 
Auroville, a community that wants to grow in consciousness to implement the ideal of human unity, a city built by 
people who represent the faces of the world. Explore Auroville, its developments, achievements and challenges in its 
aspects of the material, the spiritual, the individual and the collective (link naar de brochure). Dit uitgebreide 
Introductie programma bestaat al 15 jaar met ondersteuning van AVI Duitsland. Verschillende deelnemers zijn 
betrokken gebleven bij Auroville en hebben de New Comer status gekregen. Dit programma is bedoeld om een 
overzicht en inzicht te geven in Auroville aan iedereen die een diepgaander begrip van onze gemeenschap wil 
krijgen. Het is geen programma om Auroville te promoten, voegt Rima toe, integendeel, “het is eerder een 
onderzoek, een inzicht krijgen en een beleving van de gemeenschap uit de eerste hand, zodat als en wanneer 
mensen willen deelnemen aan de gemeenschap zij een redelijk beeld hebben van wat het is”. Het programma duurt 
7 volle dagen. Data voor 2017 zijn 26 maart tot 2 april  en 6 augustus tot 13 augustus. Het is inclusief accommodatie, 
vervoer, maaltijden en het volledige programma. Het programma wordt gegeven in het kader van informatie en 
voorlichting over Auroville en de prijzen zijn niet winstgevend maar kostendekkend. Daarom worden de prijs en de 
details van het programma niet gepubliceerd maar op aanvraag toegezonden. Zie de bijgevoegde flyer voor 
adresgegevens. Voor jongeren die overwegen om een stage (minimaal 6 – 9 maanden) te gaan doen in Auroville, is 
het absoluut aan te raden een keer zo’n introductieweek te volgen voor een goede oriëntatie op de mogelijkheden.      
 
2. Insight Seminars  
Deze activiteiten zijn gerelateerd aan Auroville, geven inzicht in ideeën van De Moeder en hoe Auroville is opgezet is 
en hoe het werkt op verschillende gebieden. Ze zijn bedoeld om de community te ondersteunen. Zo zijn er Insight 
Seminars in de vorm van: 
a. Bezoeken in en in de omgeving van Auroville: voor toeristen die Auroville bezoeken of gasten die er 
verblijven in Guesthouses. Het programma varieert naargelang de wensen van minimaal een dagdeel tot maximaal 
10 dagen. Topics zijn de Introducties in de doelen en idealen van Auroville, de geschiedenis, organisatie, economie, 
bio regio, huisvesting etc. en/of bezoeken ter plekke. De prijs van het programma is afhankelijk van de duur en van 
het aantal deelnemers. 

  



b. Interactieve Gesprekken, open voor iedereen, voor Aurovilianen, Gasten, New Comers.  
Het wordt vrijwel elke werkdag van half december tot en met eind februari georganiseerd, afhankelijk van de 
belangstelling en het aantal deelnemers. Meestal duurt de bespreking van een onderwerp zo’n anderhalf uur. 
Aurovilianen die expert zijn in het onderwerp zijn de gastheer of gastvrouw die het onderwerp inleiden met een 
praatje. Gesprekken zijn bijvoorbeeld gevoerd over Het Ideaal en de  Visie van Auroville, de Organisatie en Economie 
van Auroville, Onderwijs in AV, Wildlife in AV, Architectuur en Stadsplanning, Herbebossing, Land Management ect. 
Dit programma is gratis  toegankelijk.     

  
c. Workshops, bedoeld voor gasten van Auroville, Vrijwilligers, New Comers en Aurovilianen. De workshops 
duren een of twee dagdelen. Onderwerpen zijn vaak: Shakti, Integrale Yoga en Auroville. Bhagavad Gita etc.  Er 
wordt een toegangsprijs gevraagd, maar het is gratis voor New Comers en Aurovilianen.   

   



  
Inside India heeft geen programma voor het bezoek van de Matrimandir, de Tempel van de Moeder, in Auroville. 
Dagelijks komen er bussen met toeristen om de tempel te bezichtigen. Rima zegt dat het bezoeken van de 
Matrimandir een individuele keus is en dat toegang op individuele basis plaats vindt. Inside India geeft wel 
voorlichting. Geen enkele andere organisatie dan het Matrimandir Team zelf kan overigens een bezoek aan de 
Matrimandir regelen. Bezoekers die voor de eerste keer komen kunnen zich inschrijven op een diepgaand 
informatieprogramma van het Matrimandir team. Elders in deze nieuwsbrief staat info over de Matrimandir 
nieuwsbrief.   
 
3. Ticketing 
Het dagelijkse basis werk  bestaat uit het kopen of veranderen of annuleren van tickets van klanten voor 
internationale of inlandse vluchten, trein- en bus tickets en zitplaatsreserveringen, hotel reserveringen en taxi’s. 
Soms wordt er ook hulp gegeven bij visum aanvragen.  
 
4. Georganiseerde groepsreizen Inside India 
Deze afdeling richt zich vooral op groepen en individuen uit andere landen die via een georganiseerde reis kennis 
willen maken met India. Vanaf het moment van aankomst tot aan het moment van vertrek worden ze dan verzorgd.  
Rima en collega’s hebben zulke arrangementen verzorgd voor met name spiritueel-georiënteerde en yoga groepen 
uit het buitenland. Dat bevat bijvoorbeeld het regelen van accommodaties, vervoer,  begeleide bezichtiging, Hatha 
Yoga Sessies etc. Voor individuele personen kunnen Accommodaties en Vervoer met betrouwbare chauffeurs uit de 
omgeving van Auroville geregeld worden.  
Nieuwe groepen zijn van harte welkom, zegt Rima. Yoga groepen, spiritueel georiënteerde groepen, onderwijs-, 
architectuur- eco, of nog andere groepen of misschien ook wel Tango liefhebbers? Een georganiseerde reis op maat 
kan worden aangeboden door Inside India uit Auroville, email: insideindia@auroville.org.in. Aantrekkelijk is de 
mogelijkheid om te vragen om een Insight Seminar over een bepaald onderwerp te regelen of een Interactive Talk 
waarbij je in gesprek gaat met een expert. Hm, idee voor mijn bezoek volgend jaar, bijv. over de  “Vrienden van 
Auroville”.  
 
 
INSIDE INDIA 
insideindia@auroville.org.in 
+ 91 413 2622 555/ 2622 047 
www.aurovilleseminars.com  
www.inside-india.com. 
 
 


