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Maart roert zijn staart, inderdaad het is wisselvallig
weer. Over 1 week begint de lente, maar gister
hagelde het in de bossen bij Breda, en in Edam
wisselden storm en zon elkaar af zo vlakbij het
IJsselmeer. Mensen snakken naar de zon en
trappelen van ongeduld om uit de lock-down  te
komen. Alhoewel we meer bedreven raken in het
organiseren en volgen van Zooms, willen we niets
liever dan onze leden en vrienden hier en in
Auroville in levende lijve ontmoeten. Een diep
verlangen naar samenzijn, naar eenzijn komt overal
naar boven, als sneeuwvlokjes die de lente ruiken.
Vandaag wordt er ook een klimaatactie gevoerd,
Coronaproof, maar met veel lawaai om duidelijk te
maken dat het tijd is om tot actie over te gaan ter
bescherming van de aarde en de natuur. Laten we
hopen dat dit thema goed wordt meegenomen bij
het stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen
deze week. Stem met uw hart en voor het
klimaat…

Leden uitten hun dank over onze
Nieuwjaarskaarten actie en sommigen vroegen
naar onze Auroville Int NL postzegel, link. Deze
postzegels bestellen we graag opnieuw in een
redelijke oplage als meer mensen ze willen hebben.
Persoonlijk gebruik ik het liefst alleen deze
postzegel. Wilt u ze ook? Een velletje met 10
postzegels kost ongeveer €12,50. U kunt ze
bestellen bij penningmeester@auroville.nu. En is er
een kunstenaar of fotograaf onder u die een mooi
ontwerp maakt voor een verjaarskaart,
bijvoorbeeld een hele mooie oude foto die in AV
genomen is, in de begintijd of later, dan willen we
die graag gaan drukken als we een leuk setje van 5
of 10 kaarten bij elkaar verzameld hebben.
Welkom, welkom met uw kunst, stuur uw digitale
print naar secretaris@auroville.nu.
Kavitha Anjali, en met haar Jettie Zwaans, vroeg
ons om een bijdrage voor Shraddhavan zodat zij de
laatste 4 delen van “The English of Savitri” uit kan
brengen. Shraddhavan is de projecthouder van
Savitri Bhavan en de uitleg en overdracht van
Savitri is haar levenswerk.
De actie is zeer succesvol en Shraddhavan was
vorige week al heel erg blij te horen dat de stand
toen al €1500,- bedroeg. Er zijn nog donaties
onderweg. Bent u ook zo bevlogen van Savitri en
wilt u graag een steentje bijdragen?

Dan kunt u tot 28 maart een donatie overmaken
naar onze Triodosrekening (voor gegevens zie
onderaan de nieuwsbrief onder Doneer). U kunt
ook deelnemen aan een online bijeenkomst met
Shraddhavan op 26 maart, georganiseerd door
onze Amerikaanse zusterorganisatie, zie verderop
in de nieuwsbrief.

Voor jongeren en studenten die een stage willen
doen in Auroville, of daar een thesis schrijven,
neem van tevoren contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken. Wij hebben korte
lijnen met allerlei betrokkenen in Auroville en dat
scheelt een stuk in de voorbereiding.

Voor de Aurovilianen: wij hebben graag een sterke
bloeiende vereniging en nodigen u uit om vrienden
en familie hier in Nederland bij ons te
introduceren, zij zijn welkom om deel te nemen.

Tot een weerzien,
namens het bestuur

Josee Lamers
Voorzitster


