LOOKING FORWARD PREVENTS YOU FROM FALLING OVER AND OVER
AGAIN
[Indian saying]
Leef luuj,
Om te beginnen ook namens Annelies, mijn vrouw, wens ik iedereen mooie feestdagen toe en een
gezond en gelukkig 2018.

TEMPUS FUGIT
Tempus fugit, de tijd vliegt!
Zeg dat wel.
Deze maand hoop ik 70 jaar te worden. 10 jaar bezig met inzet voor lepra patiënten, 5 jaar officieel
een ANBI-stichting [goede doel], 10 jaar prachtige mensen ontmoet hier en in India, 10 jaar mensen
meegenomen naar India om dit schitterende land te leren kennen, 10 jaar met jullie hulp het lot van
mijn lepra-vrienden enigszins kunnen verlichten.
Dank je wel allemaal voor jullie donaties en deelname aan activiteiten.

Zonder jullie is mijn mooie werk onmogelijk.
Mochten jullie, geheel vrijblijvend, mijn lepra-vrienden willen
steunen, dan kan dat via het hierna genoemde
bankrekeningnummer van de stichting:

Paul de Wit
CEO Stichting Pavlos Culture-Adventures Foundation
Soppestraat 3
6176 AN Spaubeek
Nederland

NL78 RABO 0120593416 t.n.v. P.H.G. DE WIT, STICHTING
PAVLOS CULTURE-ADVENTURES, o.v.v donatie lepra-India.

tel: [0031][0]46 4433661
De donaties komen voor 100% aan de patiënten ten goede.
Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Email: pavlosw@hotmail.com
Website: www.culture-adventures.nl

ACTIVITEITEN VOOR GROEPEN

INDIA REIZEN

SPECIALE EXCURSIES

Zie hiervoor ook de website
www.culture-adventures.nl

In jan./febr. 2018 ben ik weer onderweg
in India met enkele kleine groepen voor
een Gujarat/Rajastan-reis en een
Centraal India-reis. Geweldige
belevenissen.

In mei/juni 2017 heb ik een flink aantal
wandelexcursies geleid rond
Sweikhuizen, na in voorgaande jaren
hetzelfde gedaan te hebben in Aken,
Luik en Alden Biesen/Tongeren. Zeer
genoeglijke en interessante uitstapjes.

Neem vrijblijvend contact op voor
nadere info.
A: geheel verzorgde hele dag
excursies/bustochten naar Alden
Biesen/Tongeren, Luik, Aken,
Monschau/Aken, Eifelgebied
B: nieuwe bestemming, hele dagtocht
Brussel met uitgebreid bezoek aan het
Europees Parlement
C: prachtige natuur/cultuurwandelingen
in het Geleenbeek-dal rond
Sweikhuizen, in Genhout en in Nuth
D: beamerpresentaties over diverse
onderwerpen

Reeds 77 weken van mijn leven heb ik
doorgebracht in India en enkele
mensen zijn al 3 of 4 maal met me
meegereisd.
Aan alles komt echter een einde. Ik
ben van plan om in jan./febr. 2019
voor de laatste keer groepsreizen te
organiseren.
Interesse? Neem geheel vrijblijvend
contact op. First come, first served!
De activiteiten voor mijn lepra-project
zullen echter gewoon verder gaan.

Momenteel ben ik bezig met
voorbereidingen voor een heel
bijzonder bezoek aan AKEN [AKEN
SPECIAAL], waarbij niet het centrum
bezocht wordt, maar enkele andere
verrassend interessante stadsdelen.
Hopelijk gaat alles lukken, maar ik kom
nogal wat Duitse beren tegen op mijn
organisatorische weg!
Aanmelden kan straks weer via de
website. Nader bericht volgt via de
website en Dagblad de Limburger

