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Auroville Village Action Group (AVAG) 
 

Ondersteuning omliggende dorpen 
  

Tijdens de recente voedselhulp distributie 
campagne in april/mei 2020, heeft Auroville 
Village Action Group (AVAG) 8912 gezinnen in 
de dorpen rondom Auroville bereikt met 
voedselpakketten. Dit voedsel werd enorm 
gewaardeerd en werd uitgedeeld met 
medewerking van Auroville-groepen, lokale 
mensen en de lokale autoriteiten. 
 
Nu het virus zich over heel India en zwaar in 
het Pondicherry-gebied verspreidt, maakt 
AVAG zich zorgen over de veiligheid voor 
Auroville en de mensen in de omliggende 
gemeenschappen. Daarom is de organisatie 
begonnen met een bewustmakingscampagne in 
75 nederzettingen rond Auroville. De 
campagne verloopt voorspoedig. De mensen in 
de dorpen waarderen de Auroville-steun en 
-zorg in deze moeilijke tijd en de 
samenwerking is bijzonder goed, vooral onder 
de jongeren die zich aanmelden als vrijwilliger. 

 

 

 



AVAG wil de campagne nu uitbreiden tot in 
totaal 16.000 gezinnen. Daarbij maakt de 
organisatie van gebruik van 
huis-aan-huisfolders, posters, flyers, banners, 
auto-riksja-werving en berichten op sociale 
media, om een beter begrip te creëren. Maskers 
van katoen, vier per gezin, en homeopathische 
immuunversterkers worden aan elk gezin 
geleverd. AVAG wil ook graag maskers 
uitdelen aan 5.000 kinderen als de scholen weer 
open gaan. 

 

 

Dit wordt uitgevoerd door personeel van 
AVAG en werkgroepen op dorpsniveau onder 
begeleiding van de lokale autoriteiten, de 
districtsvertegenwoordiger van de politie en 
medisch deskundigen. AVAG werkt samen met 
leiders, vrouwen, jongeren, 
districts-secretarissen, leden van de 
onderwijsraad en verschillende 
overheidsdepartementen, en heeft 
werkgroepen op dorps- en straatniveau 
opgericht. 
 
Deze campagne creëert ook werkgelegenheid 
voor 50 mensen die ongeveer 74.000 maskers 
naaien. Veel van de naaisters waren hun 
normale werk kwijt of hebben een deeltijdbaan 
bij Auroville-eenheden of daarbuiten. 
 
Tot nu toe heeft AVAG in totaal 13 lakh roepies 
ingezameld van Aurovilians, Colors of Nature, 
Foundation for World Education en Stichting 
de Zaaier. De geschatte kosten van deze 
campagne zijn 24,4 Lakh-roepies ($ 32611 / € 
27524 (bijgevoegd budget). AVAG moet nog 11 
lakh ($ 15.700 / € 12408 meer) inzamelen. Zie 
het bijgevoegde budget hieronder. 

 

 

Mocht u in staat zijn om dit werk te 
ondersteunen, neem dan contact op met onze 
secretaris: secretaris@auroville.nu 

  

    

    

 
 
 
 



Auroville Covid 19  care for surrounding villages -  awareness and supports 
for 16,000 families 

No. Budget Heading and Items  Cost per 
unit  

Number of 
units 

 Total cost 
Rupees  

 Total cost 
Euros 

1€ 
= 88 Rs  

 Total cost 
US Dollars 

1 $ 
= 75 Rs  

1 Social mobilisation  - training the village level 
teams  

10.000,00 4 ₹ 40.000 € 455 $533 

2 Arsenicum Album 30 - distribution - 
Homeopathy  Medicine - 2 bottles per family 

3,00 24000 ₹ 72.000 € 818 $960 

3 Arsenicum education to communiities 150 
people for lunch @ 100 per person. + 5 
resource persons fees 2000 each. 

25.000,00 1 ₹ 25.000 € 284 $333 

4 Arsenicum education flyers, etc. 1,25 16000 ₹ 20.000 € 227 $267 

5 Auto rickshaw canvassing for 30 days - 
Average figure to cover 75 settlements of 
varying distances see narrative  

2.200,00 30 ₹ 66.000 € 750 $880 

6 Flyers and posters on Covid 19 - two flyers 
with back and from printing  on preventive 
education for 16000 families 

1,40 32000 ₹ 44.800 € 509 $597 

7 Banners on covid19 prevention at the public 
places – 70 banners 

500,00 70 ₹ 35.000 € 398 $467 

8 Campaigning in the villages - 
Shamianna(tent), Seating, microphones, 
sound systems & video  Screening equipment 

1.000,00 26 ₹ 26.000 € 295 $347 

9 Masks - cotton, two-layer masks – 
64000@Rs.25  

25,00 64000 ₹ 1.600.000 € 18.182 $21.333 

10 Maks for 5000 school going children -2 per 
child@Rs.15 

15,00 10000 ₹ 150.000 € 1.705 $2.000 

10 Transport for the project staffs - 7 staff*3 
months*Rs.1500 per month 

4.500,00 7 ₹ 31.500 € 358 $420 



11 Transport expenses for Jeep to organise 
meetings and distribute the immune booster, 
spices and masks 

6.000,00 3 ₹ 18.000 € 205 $240 

12 Village level volunteers honororium - 100 days 
@Rs.300 per day (for 3 people in each 
village/30days, approx.) 

300,00 100 ₹ 30.000 € 341 $400 

13 Communication expenses -videos photos 
recording and producing 

5.500,00 3 ₹ 16.500 € 188 $220 

14 Mobile recharge - 7 staff members phones per 
month*3 mths @ 500Rs 

3.500,00 3 ₹ 10.500 € 119 $140 

15 Preventive materials for the staff and village 
teams - Sanitisers, masks and gloves. 

7.500,00 3 ₹ 22.500 € 256 $300 

16 Field staff cost for the activity  - Ayyappan, 
Vinoth and Govindammal, Mangai and 
Ponnamal (Mangai and Ponnammal has been 
supported by PCG Project already) 

43.888,00 3 ₹ 131.664 € 1.496 $1.756 

17 Documentation and reporting 5.000,00 1 ₹ 5.000 € 57 $67 

  Total     ₹ 2.344.464 € 26.187 $30.726 

*) Note: as bottles had extra supply,  for smaller 
families we found that one bottle was enough 
for 2 doses therefore we have enough 
supplies to cover 16,000 families 

     

 


