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Pavlos CultureAdventures Foundation
Ook namens mijn vrouw Annelies, wens ik iedereen prettige feestdagen toe en
een gezond en gelukkig 2019!

CONTACT
Regelmatig vertoef ik in Madrid bij onze dochter Cecile, haar echtgenoot Antonio en onze
heerlijke kleinkinderen Abel en Casilda. Wilt u een afspraak maken voor een activiteit met
mij, neem dan tijdig contact op en vermeld altijd uw telefoonnummer.

BEAMERPRESENTATIE
Op zondag 9/12 verzorg ik een beamerpresentatie over Israël, met als titel : Israël,
het beloofde land? Aanvang 10.00 u., in het AZC, nabij NS station Spaubeek.

STEUN ONS

CONTACT

Ook in 2018 heb ik weer circa 1500 uur besteed
aan werkzaamheden voor mijn stichting t.b.v. het
lepra-project. Jammer genoeg was ik door een

Paul de Wit
CEO Stichting Pavlos Culture-Adventures

voetblessure beperkt in mijn mogelijkheden.

Foundation

Toch heb ik weer een mooi bedrag bij elkaar
gekregen, mede door enkele mooie donaties.
Zonder jullie hulp is mijn charitatieve werk
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onmogelijk.

6176 AN Spaubeek

Mochten jullie, geheel vrijblijvend, mijn lepra-

Nederland

vrienden willen steunen, dan kan dat via
onderstaand bankrekeningnummer:
tel: [0031][0]46 4433661
NL78 RABO 0120593416
t.n.v. P.H.G. DE WIT
STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

Email: pavlosw@hotmail.com

o.v.v donatie lepra-India

Website: www.culture-adventures.nl

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

A friendly smile is the key to anyone's heart.
INDIAN SAYING

MAILTJE VAN LEPRACENTRUM IN HYDERABAD
WAT EEN EER!!!
Van: Sivananda Rehabilitation Home <sivanandahome@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 23 juni 2018 09:37
Aan: Paul de Wit
Onderwerp: Engraving Donors' Names on Constructed Wards - reg
Dear Sir,

Once again I would like to thank you for the financial donations provided to
this institution since many years for giving better facilities to the people
affected by leprosy.
This is to inform that the current years’ donation is utilised for the renovation
of Krupa Ward & the surrounding area of the old ladies living quarters for
which the amount was donated and also utilizing remaining amount for the
construction of 20 bedded ward for the old-aged leprosy affected people as
part of construction cost.
Our management decided to put all the donors’ namedetails on
the Ward. I therefore, request you if you are willing for the same, you
may please send us details of the name to be engraved on the name
plate of the Krupa Ward & the 20 bedded Ward.
Thanking you,
Dr.S.Ananth Reddy
Chief Administrator & Reconstructive Surgeon
Sivananda Rehabilitation Home

DAS KAFFEEKÄNNCHEN
Mensen die aan mijn Aken-excursies hebben deelgenomen herinneren zich ongetwijfeld de
geweldige lunchplaat DAS KAFFEEKÄNNCHEN bij Helga en Walter, met heerlijke
broodjes. Helaas is Helga ernstig ziek. De zaak is overgenomen door een Koreaans
echtpaar. De broodjes [en Koreaanse verrassingen] zijn echter nog steeds voortreffelijk.
EUROPEES PARLEMENT
In 2018 heb ik 4 maal met een hele bus belangstellenden een geheel verzorgd bezoek
gebracht aan het Europees Parlement, op uitnodiging van EP parlementariër Jeroen
Lenaers. Behalve het bezoek aan het Europese bestuurshart werd een rondleiding verzorgd
door Brussel. De dag werd afgesloten met een heerlijk Italiaans buffet. De reacties van de
deelnemers waren zeer lovend.
Eind mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. TIP: geef uw
stem aan Jeroen Lenaers, een voortreffelijke Limburgse pleitbezorger van de Europese
zaak, een eenvoudige en hardwerkende man met hart voor de belangen van de gewone
man/vrouw . [zie voor info website www.culture-adventures.nl ]

INDIAREIZEN 2019
Zowel de Centraal India reis [05/01-04/02 2019] als de Zuid India reis [07/02-01/03
2019] waren onvoorstelbaar snel volgeboekt. Waarschijnlijk mede te danken aan het feit
dat ik heb gemeld dat dit mogelijkerwijs de laatste door mij begeleide India reizen zouden
zijn. De deelnemers verheugen zich geweldig op hun bezoek aan dit fascinerende land.
Voor enkele deelnemers zelfs hun vierde of vijfde bezoek! Ik kijk er weer reikhalzend naar

uit: cultuur, mensen, religie, tempels, kleuren, eten, mijn lepravrienden. Kijken wat met
het gedoneerde geld gebouwd is en wat er nog gedaan moet worden voor mijn leprafamilie.
Is het echt de laatste keer? Ik weet het nog niet zeker. India is mijn land geworden. De
lepralijders zijn mijn broers en zussen. Je familie niet meer bezoeken? Zeker is dat ik door
ga met het werk t.b.v. mijn stichting. Als vroeg in het jaar 2019 genoeg mensen interesse
aangeven om mee naar India te gaan in 2020.............?

BUSTOCHT EIFEL

PRIVÉ EXCURSIES

De mensen die deelnemen aan mijn
activiteiten zijn meestal jong van hart,
maar soms gevorderd in leeftijd. Lopen is
dan vaak een probleem. De geheel
verzorgde EIFELTOCHT [Rurberg,
boottocht op de Rursee, lunch
in Heimbach, bezoek aan Heimbach en
Kornelimünster, etentje te Aken] blijkt
iedere keer weer een succesnummer te
zijn.

Ook dit jaar heb ik weer meerdere privé
excursies geleid door Aken, Luik en Alden
Biesen/Tongeren. Zorg zelf voor een flinke
groep en neem contact op. Succes
verzekerd. Ook zeer geschikt voor familieuitstapjes en bedrijven.

BOKKENRIJDERSWANDELING

AKEN

In 2019 heb ik voor het eerst wandelingen
georganiseerd rond het thema
BOKKENRIJDERS, maar dan wel over de
werkelijke bokkenrijdersgeschiedenis. De
deelnemers waren zeer onder de indruk
van de verhalen en de gruwelijke details.
Werkelijk de zwartste bladzijde uit de
geschiedenis van Limburg.

Voor 2019 had ik voor de Dagblad De
Limburger-lezers en voor al mijn
contacten een schitterende, heel
bijzondere stadsexcursie gepland in Aken,
in de wijken Burtscheid en Frankenberg
en naar het Suermondt-Ludwig Museum.
Alles was rond, maar nu krijg ik het
bericht dat het betreffende museum een
heel jaar dicht gaat voor een grote
restauratie.
Heel jammer. Ik hoop een geschikte
andere bestemming te kunnen vinden.

De wandelingen vinden plaats rond
Sweikhuizen. Zorg zelf voor een groep en
neem contact op over de verdere invulling
van het programma.

Interesse in de bustocht Eifel of een privé
excursie? Voor nadere info zie
website www.cultureadventures.nl

Esgodbleef tot zeens.

