
 

 

Project-update  
zonne-energie voor waterpompen 

 
Acht boerderijen in de Farm Group doen mee aan 
het project Solar Panels om zonne-energie te 
gebruiken voor de waterpompen, zie vorige 
nieuwsbrief. De actie van de Farm Group voor 
fondsenwerving heeft medio januari 2021 ruim INR 
1417900,- opgebracht. Omgezet is dit bedrag 
ongeveer €16.000 aan donaties. Dit is naar rato 
van de kosten verdeeld onder de acht 
deelnemende boerderijen. Het was niet voldoende 
om de totale kosten van het project te dekken. Voor 
de resterende € 5000,-  is door/voor de betrokken 
boerderijen een lening aangevraagd bij de Auroville 
Loan Group. 
 
De AnnaPurna Farm kreeg een lening aangeboden 
van een lid van AVI België. Ook een lid van AVI NL 
overwoog om naast een donatie dit project tevens 
te steunen met een 3-jarige lening. Dit is een 
nieuwe constructie om projecten in Auroville te 
steunen: met een donatie, een lening en/of de 
inbreng van werk en technische expertise surplace. 
Op de AnnaPurna draait de installatie volop sinds 
medio januari. Het is niet aangesloten op de 
waterpomp, maar levert aan het elektriciteitsnet om 
de hoge kosten sinds de forse vermindering van de 
subsidie door Varuna vorig jaar terug te schroeven. 
  
Bij de volgende boerderijen is het ontbrekende 
bedrag met een toegezegde lening zeker gesteld 
en kan de installatie van zonnepanelen voor het 
pompen van water van start gaan: Cholai, Demo 
Farm en Anna Purna. Voor de andere vijf 
boerderijen is de aanvraag voor de lening in 
behandeling: Ayapadi, KK, Sustenance, Terra Soul 
en Windarra BtB. SunLit Future installeert de 
zonnepanelen met korting voor de boerderijen van 
het Solar project van de Farm Group. 

 

 
 
 
De Coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk 
het is om de land- en tuinbouw te verduurzamen en 
lokaal organisch en gezond voedsel te verbouwen: 
voor een gezonde aarde met gezonde mensen. Het 
bestuur van Auroville International heeft ook een 
donatie gedaan aan het Solar project van de Farm 
Group en daarnaast afgelopen week besloten om 
Krishna te steunen met het oprichten van eenzelfde 
basket service voor lokaal voedsel als in Auroville 
voor de mensen in de dorpen. Donaties blijven 
welkom op de verdere weg naar verduurzaming en 
uitbreiding van de productie van gezond voedsel. 
Wilt u specifiek de Nederlandse boerderij 
AnnaPurna ondersteunen, dan graag apart 
vermelden bij de overschrijving. Met dank voor de 
update van de informatie aan Tomas van 
AnnaPurna. Klik hier voor een interessante 
presentatie van de Farm Group over de productie 
en distributie van groenten en fruit van de 
aangesloten boerderijen >>> >>> 
Wilt u meer informatie?Mail dan naar 
secretaris@auroville.nu.  
[Josee Lamers]  
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