
 

Auroville gaf tot nu toe succesvol leiding aan  
de bestrijding van COVID-19 

 
Tot nu toe is niemand in Auroville besmet met het 
COVID-19 virus. Sommigen hebben een tijdje 
thuisisolatie gehad. In april, zie onze nieuwsbrief, 
zei iemand van de MERA Task Force dat alle ogen 
in de omgeving op Auroville waren gericht omdat 
het grote aantal buitenlanders daar een bron van 
infectie zou kunnen zijn! Dat had invloed kunnen 
hebben op de relatief onafhankelijke status van 
Auroville. Gelukkig toonden de Aurovilianen grote 
discipline en betrokkenheid en werkten ze met de 
lokale overheid samen met een gezamenlijke focus 
om het virus te bestrijden. 
 
Acties en taskforce in Auroville 
De MERA Taskforce (Management of Emergency 
Responses in Auroville), die opereert onder het 
FAMC, heeft onlangs in april en mei een rapport 
gepubliceerd over hun activiteiten en hun gebruik 
van het BCC Noodfonds. Klik hier om het rapport te 
lezen. 
 
1.       Er is een regeringskamp gebouwd naast 
Santé, het gezondheidscentrum, waar 350 
Aurovilianen, gasten en arbeiders werden 
gescreend door het overheidspersoneel en later 
ook door de artsen van Santé. Deze activiteit is nog 
steeds gaande.  
2.       Een tweede belangrijke Covid Task Force 
was verantwoordelijk voor het goed schoonhouden 
van de gemeenschapsruimtes en het vrijhouden 
van infecties. Ze hebben de openbare ruimten 
gesaneerd, maskers, ontsmettingsmiddelen, 
handschoenen en thermometers in de openbare 
ruimten uitgedeeld. Dit was gunstig voor 2500 
Aurovilianen, 700 nieuwkomers en 450 vrijwilligers 
en gasten. 
3.       Het derde werkterrein was de toegenomen 
behoefte aan de AV-ambulance. De Ambulance 
heeft in de periode van eind maart tot eind april 42 
reizen naar ziekenhuizen gemaakt. 
4.       Het vierde traject was de 
AV-Gezondheidsdienst die de werking van de 
bevoorrading en de aankoop ondersteunde en de 
sanitaire programma's ondersteunde. 
5.       De vijfde actie was Foodlink die zorgde voor 
de continue aanvoer van 
Auroville-boerderijproducten en voor huis-aan-huis 
leveringen van voedsel. 
6.       De zesde, laatste, maar daarom niet minder 
belangrijk, bestond uit het leveren van een tijdelijk  

  
noodonderhoud (TEM) voor diegenen die in de 
Units of diensten werkten en geen maintenance van 
hun dienst of Unit konden krijgen. Het bedrag is 
gelijk aan een halve City Service bijstand. De TEM 
kon ondersteuning bieden aan 20 Aurovilianen. 
MERA besteedde Rs 10.40.642 om deze 
activiteiten te dekken in de periode van 1 april tot 1 
juni.  Er is nog een reserve voor de fase van 
versoepeling die nu aangetreden is.  
 
Auroville Village Action Group 
De Auroville Village action Group, afgekort als 
AVAG, is al sinds 1983 actief in de bioregio van 
Auroville. AVAG heeft een netwerk van zo’n 300 
vrouwen zelfhulpgroepen en andere lokale 
organisaties ontwikkeld. AVAG onderhoudt nauw 
contact met het overheidsapparaat, zoals de Block 
Development Office, belasting en politie en de 
Panchayat secretaris. Zij helpen AVAG te 
identificeren wie er tussen schip en wal valt in de 
crisis. AVAG geeft hulp aan mensen die buiten het 
hulpschema en voedselbonnen van de overheid 
vallen en diegenen die door de lockdown werkloos 
zijn geworden en geen inkomsten hebben. In elk 
dorp zijn er migranten, gestrande reizigers door de 
lockdown en ouderen die aan deze criteria voldoen. 
Ze hebben speciale aandacht voor oudere 
vrouwen, weduwen en alleenstaande vrouwen in 
dorpen. Is de selectie gemaakt, dan geeft AVAG de 
lijst aan de Panchayat secretaris die het controleert 
aan de hand van zijn of haar lijst van mensen die 
recht hebben op ‘ration-cards’. Door deze aanpak is 
er geen voorkeursbehandeling en krijgt ieder die in 
nood is recht op hulp en een gele kaart om de 
voedselpakketten in en officieel gebouw van de 
Panchayat in ontvangst te nemen. AVAG werkt heel 
nauw samen met de Working Committee van 
Auroville, de Deputy Supdt of Police en de Block 
Development Officer. De AVAG Coördinatoren en 
30 sanitation medewerkers in de dorpen krijgen 
allemaal handschoenen, mondkapjes en 
desinfecterende zeep aangeboden om besmetting 
te voorkomen. In de 10 dorpen zijn in de maand 
april zo’n 291 voedselpakketten uitgedeeld. Klik hier 
voor het AVAG rapport over april 2020. 
In het volgende artikel geven we een kort overzicht 
van de bijdragen van de Auroville International 
Centra aan het BCC Noodfonds en het Noodfonds 
voor Village Action ter bestrijding van het COVID-19 
virus. 

 
 

http://www.auroville.nu/images/pdf/MERA-Covid19_rprt_April_May20_2.pdf
http://www.auroville.nu/images/pdf/MERA-Covid19_rprt_April_May20_2.pdf
http://www.auroville.nu/images/pdf/0_AVAG_relief_April20.pdf


Donaties van AVI doen er toe 
 
Donaties zijn nog steeds welkom, want het zal 
nog een tijdje duren voordat de Units weer op 
volle kracht kunnen functioneren. Wie hebben 
de pijlers gebouwd voor het financiële budget 
om de crisis aan te pakken? Er zijn twee 
fondsen opgericht: het BCC NoodFonds voor 
Auroville en het Village Action Fonds, afgekort 
als AVAG, waarbij Auroville steun en support 
geeft aan de omliggende dorpen, veelal in 
samenwerking met de lokale autoriteiten.  
De grootste bijdrage aan het BCC Noodfonds is 
opgebracht binnen Auroville: de Units hebben 
een bijdrage gegeven van Rs 10,98,924.00 en 
individuele Aurovilianen Rs 9,96,858.00.  
Tezamen gaven ze ruim Rs 20,00,000.00.  

  
De donaties uit het buitenland, vooral van 
Auroville International Centra, bedroegen Rs 
14,04,363.00. Een andere succesfactor, 
behalve de hierboven genoemde discipline en 
gefocuste samenwerking tussen Auroville en de 
overheid, is de beschikbaarheid over voldoende 
middelen om gebouwen en voedseltransport 
virusvrij te houden en om mensen te screenen 
als middel om verdere besmetting en 
verspreiding te voorkomen. In Nederland leidde 
een ‘tekort’ aan testmateriaal en aan 
mondkapjes in verpleeghuizen volgens de 
media tot een besmetting, heel erg is dat. 
Donaties doen er toe om Auroville in staat te 
stellen de crisis met succes aan te pakken. 
 

Donaties vanuit Auroville International    
Land  BCC 

Emergency 
Door AVI 
centrum 

BCC 
Emergency 
door AVI 
leden, 
donors 

AVAG Village 
Action, door 
AVI centrum 

AVAG 
Village 
Action, 
door AVI 
leden, 
donors 

Totaal 

AVI Board  € 1.000           € 1.000,- 

België  € 500           €  500,- 

Canada  € 1.300   € 3.130  € 200,-  € 460,-  €  5.090,- 

Duitsland  € 3.000,-  € 9.518  € 500,-  € 3.870,-  € 16.888,- 

Engeland  € 1.250,-     € 170,-     € 1.420,- 

Frankrijk  € 500,-  € 700,-  € 200,-  €  4.754,-  €  6.154,- 

Nederland  € 2.000,-  € 1.190,-  € 500,-     € 3.690,- 

Spanje  € 400,-     € 400,-     € 800,- 

Totaal  € 9.950,-  € 14.538,-  € 1.970,-  € 9.084,-  € 35.542,- 

. 

Wilt u ook uw bijdrage geven aan de tot nu toe 
succesvolle actie in Auroville en omliggende dorpen 
om het COVID-19 virus te bestrijden? De donaties 
worden goed besteed en de administratie is 
transparant. We hebben als bestuur van AVI NL de 
spits afgebeten met een donatie uit de 
verenigingskas aan het begin van de campagne.  
Voor het vervolg nodigen we de leden weer van  

 harte uit om een bijdrage te geven. U kunt uw 
donatie overmaken naar de bankrekening van 
Auroville International Nederland NL26TRIO 0198 
4209 27. Graag vermelden of het voor BCC 
Noodfonds en/of voor AVAG Fonds bedoeld is en 
je eigen naam/email adres. Donaties zijn fiscaal 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  
[Josee Lamers] 

 


