
Bekijk de mail in volledige browser

L e n t e / z o m e r  n i e u w s b r i e f  
P a v l o s  C u l t u r e - A d v e n t u r e s

S T E U N  O N S

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:
 

NL78 RABO 0120593416
t.n.v. P.H.G. DE WIT

STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES
o.v.v donatie lepra-India

De donaties komen voor 100% aan de patiënten
ten goede. Bij voorbaat hartelijk bedankt.

C O N T A C T

Paul de Wit
CEO Stichting Pavlos Culture-Adventures

Foundation

Soppestraat 3
6176 AN Spaubeek 

Nederland

tel: [0031][0]46 4433661

Email: pavlosw@hotmail.com
Website: www.culture-adventures.nl
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You should not believe everything you think.

Believing nothing is very bad. Believing everything is even worse.
I N D I A N  S A Y I N G

WISSELING VAN DE WACHT

Tot nu toe heeft Hubert Caris mijn nieuwsbrieven op prima wijze ontworpen en verstuurd.
Hij heeft aangegeven hiermee te stoppen. Gelukkig heeft geheel onverwacht een jonge

dame, Rachelle Leukel, mij toegezegd het werk over te nemen. Hub, heel hartelijk bedankt
voor alles. Het ga je goed. Rachelle, heel hartelijk welkom. Een pak van mijn hart nu er

weer continuïteit is. Dank je wel.

 

FEESTJE

Het Indiase rekensysteem is ietsje anders dan bij ons. 100.000 noemt men 1 lakh, 100
lakh is 1 crore, dus 10.000.000 [10 miljoen].

Eind 2017 stond de teller van het totale bedrag dat ik bij elkaar heb geschoffeld voor mijn
lepraproject op 1 crore rupee, dus 10 miljoen rupees, omgerekend €125.000. Hiervan is tot
nu toe circa €95.000 besteed aan het lepraproject. Hiermee zijn de patiënten rechtstreeks
geholpen. Iedere euro komt ter plekke aan. Hartelijk dank aan alle deelnemers aan mijn

activiteiten en aan de donateurs.

 

LEPRAPROJECT



Tijdens de Centraal-Indiareis in februari 2018 werd het lepracentrum in Hyderabad
bezocht. Met de geschonken €18.000 van maart 2017 zijn prachtige dingen gedaan. O.a.

werden apart voor de mannelijke en apart voor de vrouwelijke lepralijders twee mooie
bijeenkomst- en rustplekken in de open lucht gerealiseerd. Bovendien voor de vrouwen 4
doucheruimtes en een wasruimte voor de kleding. Ook werd een gedeelte van het geld

besteed aan de bouw van een afdeling voor TBC- en AIDS patiënten. Directe, praktische
hulp. Gelukkige gezichten! In maart is €24.000 richting India gegaan. Voorwaar geen

peanuts. Mede dankzij U.
 

UITSTEL BIJZONDERE EXCURSIES 2018

Door een pijnlijke en hardnekkige voetblessure, die gelukkig nu bijna genezen is, ben ik
niet in de gelegenheid geweest bijzondere excursies via de krant te organiseren. Nu is het

jaar al te ver gevorderd om alsnog te beginnen. Jammer voor de potentiële
deelnemers/fans en heel teleurstellend voor mij en financieel gezien voor mijn
lepravrienden. Helaas. Ik schuif mijn oorspronkelijke plan [zeer waarschijnlijk

Aachen/Burtscheid/Frankenberg/Suermondt-Ludwigmuseum] door naar 2019. Ik vertrouw
op jullie begrip.



INDIA-REIZEN 2018
De reizen door Gujarat/Rajastan en
Centraal India 2018 zijn weer uitstekend
verlopen. Gujarat met ontzettend aardige
mensen die nauwelijks buitenlanders
hebben gezien, Rajastan met
indrukwekkende forten en Centraal India
dat alles te bieden heeft wat India zo
INCREDIBLE maakt. De grootste indruk
maakte een bezoek aan een religieus
festival van de Jains [12 miljoen
gelovigen; Jainisme lijkt op Boedisme] in
Shravanabelagola. Klik op de volgende
link en bekijk dit bijzondere feest.

https://youtu.be/DTQlB7PeBH4 

INDIA-REIZEN 2019
Zoals in de december-mailing
aangekondigd, begeleid ik in jan./febr.
2019 voor de laatste keer de India reizen,
namelijk de Centraal-India reis en de Zuid-
India reis. De aanmelding van deelnemers
verliep spectaculair snel. De Centraal-
India reis is helemaal vol, 11 personen. De
Zuid-India reis heeft nu 8 deelnemers en
kan nog 2 of 3 personen gebruiken.
Interesse? Reageer snel, first come, first
served. Ik krijg geregeld de vraag of
in 2019 echt mijn laatste reis zal
plaatsvinden als begeleider. Ik denk dus
van wel. Zeker ben ik nog niet helemaal.
India is mijn land geworden!!!

Ik ga echter gewoon door met
activiteiten t.b.v. mijn lepra-project.

ANBI-STICHTING DONATIES
Pavlos Culture-Adventures Foundation is een ANBI-stichting [Algemeen Nut Beogende
Instelling]. Dit wil o.a. zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor nadere info ga naar

de website www.culture-adventures.nl. Kijk onder het kopje HOME en klik op giften

https://youtu.be/DTQlB7PeBH4
http://www.culture-adventures.nl/


fiscaal aftrekbaar. Klik daarna op Periodieke gift in geld. Hierbij is de donatie 100%
aftrekbaar. Op deze wijze heeft u nog meer plezier van uw donatie. Bel gerust voor nadere

info.

U kunt natuurlijk ook op de gewone wijze doneren waardoor uw gift ook gedeeltelijk fiscaal
aftrekbaar is. Dit kan naar: 

NL78 RABO 0120593416 t.n.v. P.H.G. De Wit
PAVLOS CULTURE-ADVENTURES o.v.v. donatie lepra India

BUSREIZEN
Op de website vindt u verschillende
busreizen, door mij geheel verzorgd en
begeleid, zodat een groep/vereniging
alleen maar hoeft te zorgen voor het
contracteren van een bus. Afgelopen jaar
heb ik dit 10 maal gedaan. 

De meest succesvolle reis is de Eifel-
tocht. Rurberg met Kaffee und Kuchen,
boottocht op de Rursee, lunch in de
burcht Heimbach en wandeling door dit
mooie plaatsje, Kornelimunster met korte
rondleiding door de abdijkerk en het stadje
en een etentje in Aken.

Waarom juist deze tocht? Lopen vormt
voor veel ouderen een steeds groter
probleem en deze tocht is voor
bijna iedereen geschikt, aangezien slechts
minimaal gelopen hoeft te worden.

KORTE ACTIVITEITEN
Voor bedrijven en andere groepen die niet
zo veel tijd ter beschikking hebben
organiseer ik korte, geheel verzorgde
uitstapjes o.a. in het GELEENBEEK-dal
nabij Sweikhuizen en door het centrum
van AKEN, LUIK en TONGEREN. Dit kan
ook in de avonduren. 

Ook beamerpresentaties kunnen verzorgd
worden. Zie hiervoor de website. Bel
vrijblijvend voor nadere info.

Ik wens u allen een prachtige lente en zomer toe en esgodbleef tot ziens.
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