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Beste leden en vrienden, 
  
Minister-president Mark Rutte kondigde 
vanavond een lock-down aan van 14 december 
tot en met 19 januari 2021, voila! Stevig ingrijpen 
was nodig vanwege het fors stijgend aantal 
besmettingen met COVID-19, niet alleen bij ons 
maar ook in de omliggende landen België, 
Frankrijk en Duitsland. Hoewel de vaccins al in 
aantocht zijn, is dit toch een flinke tegenvaller in 
verband met de feestdagen waar we zo graag met 
vrienden en familie bijeen zijn. Cabaretier 
‘dominee Gremdaat’ hield daarna een 
opwekkend betoog rond het motto: “Alles gaat 
dicht, maar wij blijven open”, om met goede 
moed het nieuwe jaar in te gaan. 
  
Ook in Auroville is het een pittig jaar geweest, 
vanwege de COVID-19 en alle maatregelen 
daaromheen, met gelukkig weinig besmettingen, 
maar ook de financiële gevolgen doordat er veel 
minder inkomsten van de bedrijven naar het 
Unity Fund gingen. Auroville International, 
waaronder Nederland, heeft enkele keren extra 
donaties gedaan aan het COVID-19 Emergency 
Fund van Auroville en aan de Village Action 
Group voor de dorpen eromheen. Ondersteuning 
is nog steeds hard nodig en uw bijdragen zijn 
bijzonder welkom voor het COVID-19 Fund, de 
landaankoop actie van A4A en voor de aanschaf 
van water pompen op zonne-energie voor de 
Farm Group. Voor het COVID-19 Fund en de 
Farm Group voeren we vanuit Auroville 
International een gecoördineerde 
geldinzamelingsactie. Graag ontvangt Johan, 
onze penningmeester de donaties voor dit jaar 
het liefst voor de Kerstdagen zodat ze tijdig voor 
het nieuwe jaar verwerkt kunnen worden. We 
wensen onze vrienden en familie in Auroville 
veel goede moed en sterkte toe en we zullen 
Auroville met hart en ziel en geld blijven steunen. 

   
 
Gelukkig konden enkele groepen online verder 
gaan, zoals de Savitri Groep en de Life Divine 
groep. Een nieuwe online groep is in 
voorbereiding: Mother & the Body groep 
waarover meer informatie volgt in deze 
nieuwsbrief. 
 
Doordat de tweede ledenbijeenkomst niet kon 
doorgaan en er ook maar een beperkte opkomst 
was bij de viering van Sri Aurobindo’s 
geboortedag in de Millinger Theetuinen, horen we 
steeds vaker dat leden en vrienden van de 
vereniging het contact met elkaar en het samen 
zijn missen. Dat ervaren we als bestuur ook. 
Daarom willen we het Nieuwe Jaar goed beginnen 
met een ZOOM –ontmoeting op zondag 3 januari 
om 13.00 uur: ongedwongen, spontaan en 
informeel om te horen hoe het met iedereen gaat 
en elkaar het beste toe te wensen. VAN HARTE 
WELKOM ALLEMAAL, ook onze Nederlandse 
vrienden in Auroville, België, Portugal en in 
Amerika, doe mee en laat van je horen. “Alles gaat 
dicht, maar wij gaan open”. Meld je aan met een 
email naar secretaris@auroville.nu en dan ontvang 
je een uitnodigingslink voor de online ontmoeting 
op 3 januari 2021. 
 
Wij willen iedereen danken voor alle bijdragen dit 
jaar aan Auroville, voor jullie lidmaatschap van de 
vereniging, deelname aan activiteiten en voor elke 
vorm van support aan het goede doel en voor de 
verspreiding van het gedachtengoed van Sri 
Aurobindo en de Moeder. 
  
Namens het bestuur: prettige feestdagen “en 
petit” en een gelukkig Nieuwjaar, 
 
Josee  Lamers 
Voorzitter 


