Gastvrije ontvangst op Annapurna
door Josee lamers
Met André had ik vorig jaar
afgesproken dat we Annapurna dit
jaar zouden bezoeken. Op zondag
19 februari 2017 togen we met twee
taxi’s naar de Annapurna Farm. Dat
ligt een flink eindje buiten Auroville.
Iets te ver voor een stevige wandelof fietstocht. Een taxi vertrok vanaf
Gaya’s Garden, met Adri, Francine,
Gaya en een gast, Jacqueline, die
professor in permacultuur was aan
een Schotse universiteit. Johan en ik
vertrokken met een taxi vanaf Atithi
Griha’s Guesthouse en pikten Iris,
Ronelle en Anne op bij de Solar
Kitchen.
Voor hun studie Antropologie aan de Universiteit van Utrecht doen ze tien
weken onderzoek in Auroville. Anne bestudeert de permacultuur in
Auroville, Ronelle de Nieuwe Economie en Iris de Eenheid en Diversiteit in
de community.
Na een welkom en een verfrissend drankje in de lichte, ruime en open
huiskamer, gaven we André de onderdelen voor een machine die hij in
Nederland had besteld. Daarna togen we naar buiten voor de rondleiding
door de velden. André gaf tekst en uitleg en beantwoordde al onze vragen
van wetenschappelijk tot aan het niveau van een leek. André en Tomas
geven leiding aan Annapurna en zijn al 30 jaar betrokken bij de
ontwikkeling ervan. Het begon met een stuk land van 135 hectare van
zware kleigrond, dat Auroville in 1986 van de ashram had gekregen. Er
waren enkele waterputten geslagen maar er groeide nog niets. En gestaag
zaaiden, ploegden, en oogsten zij voort.. Met een Nederlandse land- en
een tuinbouwopleiding in de rugzak gingen en blijven ze op zoek naar wat
daar in een heel ander klimaat en bodemsoort organisch werkt en
ecologisch verantwoord is. Met dezelfde pioniers- en ondernemersgeest
van het begin blijven Tomas en André zoeken naar verbeteringen. Ze testen
met afwisselingen en variaties en combinaties in de teelt, nieuwe
gewassen, granen en fruit en groentesoorten. Ze streven naar een
maximale benutting van wat de natuur levert en met een minimale
verspilling en een efficiënte voorziening van water met de aanleg van
waterbassins.

Om het land en de gewassen te
beschermen is er een stevige
omheining nodig om de wilde
dieren, herten, stekelvarkens, wilde
zwijnen, civet katten en pauwen,
buiten te houden. Omdat het gebied
langgerekt is, kost dat een flinke
investering in arbeidskracht en geld.
Dankzij de professionele aanpak is
het productieproces in 2005
gecertificeerd. Annapurna is de
enige organische boerderij met een
keurmerk. Jaarlijks wordt opnieuw
gecontroleerd of Annapurna voldoet
aan de eisen van het IMO keurmerk.
Dat waarborgt de organische
kwaliteit voor de afnemers en
consumenten. In het jaar 2015-2016
was de voedselproductie van
granen: 3,791,857.41.
De behoefte van een community als Auroville is getaxeerd op zo’n 9,500 kg
Ponni rijst (rauw, gekookt) per jaar, waarvoor de rijst-farms in en om
Auroville nu zo’n 6000 kg per jaar aanleveren. Een tekort van 3,500 kg rijst
op jaarbasis. Daarom is Tomas gestart met een project om aanvullend twee
hectare land extra te cultiveren voor de Ponni rijst. In maart begint de
graafmachine om de geulen voor waterpijpen te graven. Dat zal per jaar
een extra 1000 tot 1500 kg rijst opleveren. Annapurna ambieert om
Auroville zelfvoorzienend te maken voor zijn rijst-behoefte. Het wil de
graanschuur voor Auroville zijn en verwerkt ook de organische rijst- en
graansoorten van de farms uit Auroville en de bio-regio.
Na de 2,5 uur durende interessante rondleiding langs de velden, de
koeienstallen en de opslagruimten, werden we uitgenodigd voor een
uitgebreide lunch in de huiskamer. We zaten met twaalf mensen aan een
lange tafel met heerlijke kazen, salades en kleurrijke rijst- en
groentegerechten, voor het merendeel geproduceerd op de boerderij. Echt
genieten en tijd voor gezelligheid en onderling netwerken. De vraag of AVI
NL technisch advies kan geven over de Elektra in combinatie met het
gebruik van krachtstroommotoren werd door ons uiteraard positief
beantwoord.

Op ons verzoek en op uitnodiging van Vani, contactpersoon voor Auroville
International in Auroville, heeft Tomas op 24 februari jl een interessante
presentatie gegeven in het Unity Pavillion voor de AVI centra en liaisons.
Omdat arbeidskosten de hoogste kostenpost is met zo’n 20 medewerkers
in vaste dienst naast de seizoensarbeid, is het nodig, zegt Tomas, om meer
te gaan mechaniseren in de toekomst. De hoogste inkomsten komen nu uit
de yoghurt en de kaas, terwijl dit qua arbeid een relatief kleine tak is in het
bedrijf. Er is een supportgroep opgericht van Aurovilianen met Bindu en
Isabelle als kerngroep, en Anandi (PTDC), Lucas, Otto (FS) en Kyounghyoun
Lee voor een dynamische en ontwikkeling in de toekomst en meer
verbinding met de community van Auroville. Vanuit deze groep is ook
positief gereageerd op het Annapurna Investeringsfonds. Tomas’ doelen
voor de korte en langere termijn zijn om jonge Aurovilianen meer te
betrekken bij Annapurna, om faciliteiten en onderkomens voor studenten,
vrijwilligers en stagiaires te realiseren, een betere koeienstal en extra
opslagruimten te bouwen, verdere mechanisering en research &
development mogelijk te maken en een Support Fonds op te zetten om
deze doelen financieel te realiseren.

Zin om mee te doen aan Annapurna Support acties?
Er zijn mogelijkheden:
●

●

●

●

Een donatie, die via AVI Nederland als goede doelen organisatie
fiscaal aftrekbaar is, kan via het Unity Fund van Auroville
overgeboekt worden naar de rekening van Annapurna Farm (nr
0465), zodat het direct gebruikt kan worden voor een investering,
zoals de omheining. Het kan ook vastgezet worden in het
Annapurna Investeringsfonds (nr 251367), waardoor Annapurna
investeringen kan gaan doen van de rente opbrengst.
In Auroville kan je bij Financial Services contant of met je Aurocard
geld overboeken als investering in het Annapurna
Investeringsfonds. Dan staat het bedrag minimaal 1 jaar vast en is
de rente voor Annapurna. Na 1 jaar is het geïnvesteerde bedrag
opvraagbaar. Als je het niet direct nodig hebt, is het beter om het
voor een langere periode te laten staan. Dit lijkt op de fondsen die
wij kennen voor Groen of Sociaal Beleggen: de rente wordt voor
een goed doel gebruikt. Met dit verschil: het kan wettelijk niet
teruggeboekt worden naar een bank of rekening in het buitenland,
wel naar een bank of rekening in India of Auroville. Je kunt het wel
overboeken naar je Aurocard of naar een ander goed doel in
Auroville. Ga je regelmatig naar Auroville, dan is dit een
interessante optie om rente af te staan voor een goed doel.
Je kunt Annapurna onder vrienden en kennissen en netwerken
bekend maken voor stages voor land- en tuinbouw, Universiteit van
Wageningen, werktuigbouwkunde en opleidingen op het gebied
van duurzaamheid. Of voor het gezamenlijk ontwerpen en bouwen
van een koeienstal, een opslagruimte of onderkomens voor
studenten.
Je kunt eigen expertise en inzet aanbieden, enzovoorts..

Wil je meer weten of heb je voorstellen? Stuur dan een mailtje met je vraag
en telefoonnummer naar secretaris@auroville.nu en we nemen contact
met je op.
Annapurna spreekt ons als bestuur sterk aan omdat de boerderij goed en
professioneel wordt geleid door twee ondernemende Nederlanders die een
duidelijk en goed doel hebben: de zelfvoorziening van organisch en
gecertificeerd voedsel voor Auroville. Dat is een goede investering in de
gezondheid van Aurovilianen, de natuur, de economie en de toekomst!

