
 

 
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] 

 


