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I am in good health, I do not have much money. I am content. I think I am the
richest man in the world. 

[uitspraak van een medewerker in het lepra-centrum in Hyderabad]

INDIAREIZEN

 
Weer terug in Nederland na een CENTRAAL-INDIA reis en een ZUID-INDIA reis

van totaal 56 dagen.  Twee geweldige groepen medereizigers, zo enthousiast, zo
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heerlijk genietend van alles wat India te bieden heeft. Ook enkele deelnemers die

voor de eerste keer India bezochten en wel wat bezorgd waren, maar die na enkele

dagen zich helemaal thuis voelden in INCREDIBLE INDIA. 

 
Enkele uitspraken van deelnemers aan de CentraalIndia reis: 

- een reis boordevol verrassende en spannende bezoeken aan een buitengewoon

rijke cultuur  

- onverwachte spontane contacten met de gewone mensen in de dorpjes 

- indrukwekkend bezoek aan het lepra-centrum in Hyderabad, onvergetelijk. Paul

doet geweldig werk voor deze arme sloebers!  

- een voortreffelijk georganiseerde reis met zeer enthousiaste en deskundige

begeleiding. Complimenten. 

- de meest indrukwekkende reis die we ooit hebben gemaakt 

- wat een vriendelijke bevolking, nergens een onveilig gevoel gehad 

- het Indiase eten is één groot culinair festijn 

- India is met geen ander land te vergelijken, uniek in de overtreffende trap 

- ik ben lichamelijk weer in Nederland, maar geestelijk nog steeds in India.  Dat ik

dit mag meemaken. 

 

Enkele uitspraken van deelnemers aan de ZuidIndia reis: 

- wat een fascinerende reis, zoveel afwisseling 

- een zeer plezierige en ontspannen reis, prima georganiseerd, een echte vakantie 

- wat een genoegen om met een klein gezelschap te reizen en onderweg ook eigen

initiatieven te kunnen ontplooien 

- bijzonder goed georganiseerde reis voor een heel redelijke prijs, eigenlijk te gek

voor woorden 

- dit was mijn vijfde en laatste reis met Paul. Jammer dat hij niet meer India reizen

heeft 

- perfect georganiseerd, kleinschalig met volop gelegenheid tot contact met de

vriendelijke bevolking. Een aanrader! 

- een land dat we zeker nog vaker gaan bezoeken, Incredible India 

- een heerlijke ontspannen reis met als toetje een onbeschrijfelijk mooi verblijf in

een natuurpark. Waw! 

 

En hoe nu verder? 

Zoals ik reeds eerder heb aangekondigd, ga ik een punt zetten achter het

organiseren en begeleiden van Indiareizen. 

Er is een tijd van ........................ Dit is geen gemakkelijke beslissing. Ik ben van

India en de Indiase mensen gaan houden.  

Ik voel me nog heel goed. Ik ben nu 71, maar niets is eeuwig. Ik kocht in India een t-

shirt met het opschrift TOO LATE TO DIE YOUNG. 

Aangezien ik nog heel veel energie en zin heb, heb ik besloten om in

JANUARI EN FEBRUARI 2020 VOOR DE LAATSTE KEER NAAR INDIA

TE GAAN MET GROEPEN, VOOR EEN CENTRAALINDIA REIS EN EEN



ZUIDINDIA REIS, ECHT WAAR!!! 

 

Dus jullie hebben nog 1 kans. Neem z.s.m. contact met me op voor info en/of

aanmelding. First come, first served. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Mijn activiteiten voor mijn lepra-project blijven gewoon doorgaan.

LEPRA PROJECT  

 

Toen ik zo'n 10 jaar geleden hiermee begon, had ik geen idee wat ik zou kunnen bereiken. Lepra is

een vreselijke en vernietigende ziekte. Ik trof mensen aan in mensonwaardige

leefomstandigheden. De eerste jaren waren mijn financiële mogelijkheden zeer beperkt en

doneerde ik mijn bijdrage ten behoeve van de medische ondersteuning in mijn twee lepra-centra.

Het medische probleem is echter zo immens groot dat een oplossing niet mogelijk is voor één

persoon. Ik heb me daarom geconcentreerd op de praktische mogelijkheden om te komen tot een

menswaardige leefomgeving voor mijn lepra-vrienden, zoals degelijke bedden, betere

kookfaciliteiten voor de centrale keuken, veilige watervoorziening, renovatie van de zalen en de

lepra-huisjes, professionalisering van de apparatuur van de medische afdeling, aanleg van

douches, wc's en wasgelegenheid voor de kleding. 

De laatste 3 jaar is het geld - totaal circa €70.000 - vooral gegaan naar het Sivananda

Rehabilitation Home in Hyderabad, waar de nood het grootst is. 

Gelukkig is nu heel duidelijk te zien wat mijn werk voor mijn lepra-vrienden teweeg heeft

gebracht. Het lepra-centrum is zeer positief veranderd, niet alleen wat betreft de gebouwen. De

betere woonomstandigheden hebben ook een positieve invloed gehad op de gezondheid en het

welbevinden van de patiënten. Heerlijk om de mensen te zien lachen! Nog nooit meegemaakt. 

Begin maart heb ik weer €24.000 naar India overgemaakt. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. 

 

Ben ik nu klaar? Nee, er is nog veel werk aan de winkel, dus ik ga gewoon door met mijn werk

voor mijn lepra-vrienden. Met jullie hulp kunnen we samen nog veel betekenen voor de lepra-

patiënten, jullie en mijn mede-mensen.



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

onderstaand bankrekeningnummer:
 

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.



ACTIVITEITEN 
 

Voor dit jaar heb ik reeds voor verenigingen enkele activiteiten georganiseerd die binnenkort zullen
plaatsvinden, namelijk enkele beamer-presentaties, busreizen naar de Eifel, Luik-excursies, geheel

verzorgde dagtocht naar het Europees Parlement te Brussel, Aken-excursie, Alden Biesen-
Tongeren-excursie, diverse wandeltochten etc. 

 
Kijk eens op mijn website. Ongetwijfeld is er ook iets bij voor jullie vereniging, vriendengroep etc.

Bel gerust voor nadere info. 
 

Misschien ten overvloede: deelname aan een activiteit is alleen mogelijk bij groeps-aanmelding, dus
niet voor individuële personen.

EENMALIGE EXCURSIE LUIK 
Zaterdag 29 juni 2019 

 
Op zaterdag 29 juni verzorg ik op herhaald
verzoek een uitgebreide Luik-excursie met

bezoek aan de wijk Outre-Meuse met
schilderachtige middeleeuwse straatjes,

de kathedraal Saint-Paul en de
schatkamer, de uitgaanswijk Le Carré, de

EENMALIGE EXCURSIE AKEN 
Zaterdag 22 juni 2019 

 
Op zaterdag 22 juni verzorg ik op herhaald
verzoek een uitgebreide Aken-excursie met
bezoek aan o.a. Jugendstil-wijk Lousberg,
de stadsverdedigingswerken, het Rathaus,
de Altstadt, de Elisenbrunne, de Dom, een

Griekse kerk, een Öcher Kneipe en nog



sjieke winkelwijk in de binnendstad, Place
Saint Lambert, de binnenplaats van het

prins-bisschoppelijk paleis, de hellingen bij
de Citadel, de bijzondere straatjes in de

oude stad en een flitsbezoek aan het
museum Grand Curtius. 

 
Opgeven via email vóór 25 juni. Vermeld

naam, aantal deelnemers en telefoon
nummer. Vermeld ook de door u gekozen

verzamelplaats, Spaubeek of Luik. 
 

Max. 20 personen. VOL IS VOL. Bij te
weinig aanmeldingen volgt tijdig een

annuleringsbericht. 
 

Kosten €25 p.p.[contant te betalen op de
dag zelf]. Inclusief hap-stap-slok

verrassingen onderweg, koffie met Luikse
wafel bij aanvang, bezoek aan de

kathedraal met schatkamer,
lunch. Exclusief extra drankjes tijdens

rustpauzes en een optioneel etentje na
afloop [à la carte €8 - €20]. 

 
VERZAMELPLAATS: Markt Bongerd te

Spaubeek. Vertrek om 09.15 u. 
 

VERZAMELPLAATS Luik: café Bistrot de
Bavière bij de verkeerslichten hoek

Boulevard de la Constitution/Rue des
Bonnes Villes [gratis parkeren op de

boulevard] om 10.00 u.

enkele andere stadsjuwelen. 
 

Opgeven via email vóór 18 juni. Vermeld
naam, aantal deelnemers en telefoon

nummer. Vermeld ook de door u gekozen
verzamelplaats, Spaubeek of Aken. 

 
Max. 20 personen. VOL IS VOL. Bij te
weinig aanmeldingen volgt tijdig een

annuleringsbericht. 
 

Kosten €20 p.p.[contant te betalen op de
dag zelf]. Inclusief hap-stap-slok

verrassingen onderweg, bezoek aan het
Rathaus, lunch, bezoek aan de

Dom. Exclusief extra drankjes tijdens
rustpauzes en een optioneel etentje na

afloop [kosten €11 p.p. inclusief een
consumptie]. 

 
VERZAMELPLAATS: Markt Bongerd te

Spaubeek. Vertrek om 10.00 u. 
 

VERZAMELPLAATS Aken: parkeerplaats
aan de Westbahnhof, Kühlwetterstrasse,

nabij de Bendplatz. 
Start excursie om 10.30 u.

De opbrengst van deze dagen gaat voor 100% naar mijn lepra-project in India.



BIJZONDERE EXCURSIE 
 

Binnenkort zullen jullie bericht ontvangen over een bijzondere cultuur-historische
excursie WIE SJOAN ÓS LIMBURG IS, waarvoor ingeschreven kan worden via de

website www.culture-adventures.nl

Esgodbleef, tot bènnekort.

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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