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Godzijdank is er nog niemand in Auroville getroffen door 

het Covid-19 virus. In de omliggende dorpen is de Village 

Action Group actief om mensen bescherming te bieden en 

te helpen met voedsel en noodzakelijke dingen voor het 

bestaan. Gelukkig zorgt Auroville ook voor de mensen in 

haar omgeving. Ik begreep vandaag van André dat ze op 

de Annapurna Farm konden blijven doorwerken; dat is niet 

onbelangrijk voor de voedselvoorziening in Auroville. 

Alhoewel de post in India een tijdlang niet werkte, vond ik 

vandaag de krant Auroville Today weer gewoon in mijn 

brievenbus. Wat een genoegen is dat. 

 

Auroville International heeft in april een campagne gehouden voor steun aan Auroville 

om door de Coronacrisis heen te komen. Steun is nog steeds belangrijk en welkom, 

daarover kun je lezen in het artikel verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Bij ons is de crisis in het zuiden begonnen en het hardst toegeslagen in Brabant en 

Limburg. Ik heb enkele leden die ik persoonlijk ken die in het zuiden wonen, gebeld en 

hoorde gelukkig dat zij niet waren getroffen. Namens het bestuur en de vereniging wil 

ik mijn medeleven uitspreken voor de leden en lezers die getroffen zijn door het 

Coronavirus of zo iemand kennen in hun familie of naaste omgeving en hen goede 

moed toewensen om het verdriet te verwerken.  

 

En ik wil mijn bewondering en dankbaarheid uitspreken voor alle mensen die zich in 

de frontlinie hebben ingezet  in de gezondheidszorg, in het bestuur, politie, onderwijs, 

enzovoorts. Onze secretaris, Mirjam, was door de lockdown gedwongen om in 

Auroville te blijven. Ze werd goed verzorgd in het Center Guesthouse. Ruim een week 

geleden, eind april, had het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met Shell, een 

vlucht geregeld waarmee de Nederlanders in het zuiden van India, waaronder 

Auroville, eindelijk terug konden keren naar huis. Mirjam zit nu nog in thuis 

quarantaine, maar we zijn blij dat ze weer terug is.  

 

Johan, onze penningmeester, behoort tot de groep wier operatie uitgesteld moest 

worden vanwege de Corona maatregelen. Gelukkig heeft hij twee dagen geleden met 

succes een nieuwe heup gekregen en het eerste rondje al gelopen. Het toepassen van 

de 1,5 meter afstand is niet mogelijk voor leesgroepen zoals de Savitri Groep en de 

Life Divine Groep die bijeenkomen in de huiskamer van de gastheer of –vrouw. Beide 

groepen hebben als alternatief een online Skype of ZOOM bijeenkomst georganiseerd. 

De Life Divine groep was zo enthousiast dat de frequentie verhoogd werd van 

samenkomst van één keer naar twee keer per maand. Door het gemak meldde 

iemand zich online aan voor wie de afstand anders veel te groot zou zijn geweest voor 

deelname. We ontdekken meer mogelijkheden om creatief met samenkomsten en 

workshops om te gaan.  

 

Ook Michael Spector overweegt een online bijeenkomst over Awakening the Body te 

geven nu verschillende mensen hebben laten weten de samenkomsten te missen.  



 

De ledenvergadering als vervolg op de bijeenkomst in januari zal voorlopig nog niet 

doorgaan. Dat is ook niet zo erg omdat er geen dingen zijn die we met spoed met 

elkaar zouden moeten bespreken. Wel zou het heel prettig zijn om elkaar weer eens 

te ontmoeten, zij het op 1,5 meter afstand.  

 

Heb je een leuk idee voor een activiteit of actie dat voorlopig Coronaproof is? Van 

harte welkom, we horen het graag. Tenslotte wil ik grote dank uitspreken voor het 

vele werk dat Wim van Megen vanuit huis en online verricht om maandelijks onze 

nieuwsbrief samen te stellen, vorm te geven en uit te brengen: een wonder van 

creativiteit! 
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