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De inwoners van Auroville 
vinden dat mensen zich 
aan de natuur aan moeten 
passen en niet andersom. 
Toen de stad in 1968 
werd gesticht, was het 
hele gebied een dorre 
vlakte. India is een arm en 
dichtbevolkt land en de 
vele bewoners hadden het 
land haast onvruchtbaar 
gemaakt. Inmiddels zijn er 
twee miljoen bomen geplant en lijkt 
de stad inderdaad op een jungle. 
Voor Chandana kan Auroville niet 
groen genoeg zijn. ‘Als hier een 
boom staat waar een weg moet 
komen, bouwen we de weg 

eromheen. Natuurlijk is dat goed. De 
boom was er eerder!’ Aurovillianen 
komen overal ter wereld vandaan. 
Ze hebben hun land vaak verlaten 
omdat ze het niet eens waren met 
hoe dingen daar geregeld waren. 
Zo vinden sommige Nederlandse 
Aurovillianen dat we in Nederland 
te veel gericht zijn op het verdienen 
van geld of het rijden in dure auto’s, 
terwijl het volgens hen juist meer 
om het innerlijk moet gaan. 

Slangen vangen
Chandana is in deze bijzondere 
stad geboren. ‘Ik voel me soms 
net Mowgli uit Jungle Book hier 
tussen alle beesten.’ Niet zo gek 
als je weet dat er in haar tuin een 
cobra leeft van twee meter lang. Is 
ze dan nooit bang voor slangen? 
‘Nee, met de leraar gaan we soms 
slangen vangen om onze angst te 
overwinnen. Hij vertelt dan welke 
slangen giftig zijn en welke niet. Bij 
de giftige blijf ik uit de buurt, maar 
het is leuk om de niet-giftige te 
vangen.’ Op school krijgt Chandana 
ook Frans en Tamil, de taal van 
de oorspronkelijke bewoners. 
En veel les in kunst, ballet en 

theater. Chandana: 
‘Het is hier vrijer. Op 
woensdag hebben 
we bijvoorbeeld vier 
uur Engels. Ik hoef 
dat maar twee uur te 
doen, want ik kan me 
na twee uur niet meer 
concentreren. Dan ga ik 
een verhaal schrijven. 
Het nadeel is dat ik nu 
met maar elf kinderen in 
de klas zit. Toen ik zes 
maanden in Nederland 
woonde, was het veel 
makkelijker om vrienden 
te maken.’ 

Elke dag sporten
In haar vrije tijd speelt Chandana 
mee in het stuk Romeo en Julia, 
tussen de volwassenen. Daarnaast 
moet ze van school iedere dag 
sporten. Wat, dat mag ze zelf 
weten. Ze zit op dansen, golfsurfen, 
paardrijden, zwemmen en yoga. 
‘Je krijgt hier de ruimte om te doen 
wat je wilt. In Nederland kunnen 
kinderen met rijke ouders dat 
alleen, terwijl ik vind dat iedereen 
die kans moet krijgen.’
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Voor haar huis staat een 
reusachtige Banyan-boom waar 
Chandana regelmatig in klimt.
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Door Daan Appels - ’s Nachts 

sluipen jakhalzen rond haar huis 

en slingeren apen door de bomen. 

In de tuin kruipen rattenslangen 

en schildpadden. En binnenshuis 

jaagt haar Nederlandse moeder 

geregeld giftige schorpioenen 

weg. Chandana (11) woont in 

Auroville, een bijzondere stad in 

het zuidoosten van India.

Auroville
Auroville telt 2315 inwoners 
(waarvan 86 Nederlanders) en 
vijftig nationaliteiten. De stad 
heeft geen burgemeester en geen 
politie. Als er een probleem is, 
lossen ze dat samen op. In het 
centrum staat een gouden koepel 
waar de inwoners samen mediteren 
en aan yoga doen. Er liggen kussens 
en het is er muisstil. Het kostte 37 
jaar om de koepel te bouwen en in 
de buitenkant is achttien kilo goud 
verwerkt.
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Chandana regelmatig in klimt.
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