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Dank aan Wim 
 
Op 24 december 2020, Kerstavond, hebben we als 
bestuur onze waardering en dank uitgesproken 
voor het vele werk dat Wim van Megen voor de 
vereniging verricht. Na jarenlang voorzitter te zijn 
geweest, is hij uit het bestuur getreden om 
vervolgens maandelijks onze digitale nieuwsbrief 
vorm te geven en uit te brengen. Oorspronkelijk 
opgeleid als uitgever, verstaat hij het vak om tekst 
(‘niet teveel graag’) mooi en artistiek in zijn eigen 
heldere stijl en uitgebalanceerde kleuren vorm te 
geven.  Bovendien snuffelt hij als een detective in 
alle hoekjes en gaatjes van Auronet naar nieuws. 
Voor hem is het maken van de nieuwsbrief, zei hij, 
een deel van zijn Sadhana om iets voor Auroville te 
doen. We gaven hem het  inspirerende fotoboek 
van Nadia Loury “Auroville in de jaren ’80” cadeau. 
Dat bleek een schot in de roos, want hij trof er 
bekenden en ‘zijn vrienden van toen’ in terug. Het 
is inderdaad een aanstekelijk boek met mooie 
foto’s en sfeerimpressies van die tijd in Auroville, 
toen het met alles pionieren was.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Zoom 
 
Na het vanwege de COVID-19 contactarme 2020, 
hebben we 2021 op zondagmiddag 3 januari jl. 
geopend met een online nieuwjaarsreceptie voor 
onze leden en Nederlandse Aurovilianen. Er waren 
zo’n 15 deelnemers, waaronder drie Aurovilianen. 
Er was een prettige ongedwongen sfeer en ieder 
kwam aan de beurt om te vertellen hoe hij of zij het 
afgelopen jaar had ervaren, persoonlijk en in het 
werk, en wat men verwachtte of hoopte voor het 
komende jaar, zeker met het oog op de 
transformatie die wereldwijd gaande is.  
Toine en Carel gingen allebei, naast hun verhaal 
over hun persoonlijke beleving van het afgelopen 
jaar, uitgebreid in op hun werk, de situatie en 
ontwikkelingen in Auroville.  

 
 

 
 

 



Is Auroville ‘verweesd’ geraakt nu de regering geen 
mensen benoemt om de posities in de Governing 
Board, de International Advisory Council en de 
Secretarisfunctie van de Foundation op te vullen? 
Bovendien valt Auroville niet meer onder de Human 
Resources Department maar onder dat van 
Onderwijs, wat geen verbetering lijkt te zijn.  
Kan Auroville verder onder zelfbestuur? De 
overheidssubsidies zijn verminderd. Is er een 
economisch draagvlak voor de Stad in wording te 
ontwikkelen? Volgens Toine en Carel ligt de basis 
niet in de maakindustrie maar in de 
kennisoverdracht, op vele terreinen, hoe kan dat 
geoptimaliseerd worden? Toine illustreert dat met 
het Precise Irrigation Project voor de boeren, 
waaraan Auroville Consultants meewerkte 
(waarover meer in de volgende nieuwsbrief). Het 
gevoel dat we nu op een kritiek punt in de 
transformatie naar een andere wereld zitten, werd 
door Toine geïllustreerd met een citaat van Sri 
Aurobindo:  
 
”At present mankind is undergoing an evolutionary 
crisis in which is concealed a choice of its destiny;  

 
 

 
 
for a stage has been reached in which the human 
mind has achieved in certain directions an 
enormous development while in others it stands 
arrested and bewildered and can no longer find its 
way”.  
 
Het was erg prettig om zomaar op een rustige 
zondag elkaar in Nederland en Auroville vanuit de 
huiskamer te ontmoeten; informatief en leerzaam. 

 
 
Auroville Today 
 
De penningmeester heeft de verlenging van de 
abonnementen voor het maandblad AV Today 
alweer geregeld voor 2021. De vraag om de 
betaling van het abonnement zo mogelijk iets te 
verhogen om het blad in deze moeilijke periode te 
steunen, is door bijna iedere abonnee positief 
beantwoord.  

  
 
 
 
 
Dat gaf een extra opbrengst te zien van €333,-. AV 
Today heeft het inmiddels ontvangen en dankt alle 
abonnees hiervoor.  Het geld wordt waarschijnlijk 
besteed aan software om AV Today geschikt te 
maken voor ontvangst op de mobiele telefoon. In dit 
segment verwacht de redactie een verdere groei 
van de verkoop.  

 

 
 

  
 



 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
Contributie 
 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het 
lidmaatschap van de vereniging Auroville 
International Nederland te handhaven op €35,- per 
jaar. Men kan meer overmaken om ons werk extra 
te ondersteunen. Het meerdere wordt dan gezien 
als een donatie aan de vereniging en komt in 
aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. 
In de loop van januari stuurt de penningmeester 
een email uit over de contributie. Het aantal 
belangstellenden dat onze nieuwsbrief maandelijks 
ontvangt is veel groter dan het aantal leden. We 
nodigen belangstellenden van harte uit om lid te 
worden omdat we graag willen groeien als 
vereniging. Ook willen we onze steun aan Auroville 
uitbreiden en ingaan op vragen naar experts op 
bepaalde terreinen. 

 
 
 
 

Allen een goed en 

gezond 2021 

wensend, 
 

 
 
 
 

Het bestuur, de voorzitter. 
 
 

   


