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ANNELIES EN IK WENSEN JULLIE MOOIE KERSTDAGEN
TOE EN EEN GELUKKIG, GEZOND EN VOORSPOEDIG 2020

By the grace of God I hope you will be able to visit us for many years to come and
help us. My patients need you so badly! 

May God bless you.

[opmerking van een medewerker in het lepracentrum in Hyderabad]

Beamerpresentatie over Aken en Karel de Grote

Op zondag 8 december verzorg ik een beamerpresentatie over Aken en
Karel de Grote in het natuurcentrum van IVN SpauBeek in de
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kelderruimte van het Asiel Zoekers Centrum nabij NS-station Spaubeek.
Gratis entree. Aanvang 10.00 uur.

Lepra-project en financiën

Afgelopen jaar heb ik weer €22.000 kunnen overmaken naar het SIVANADA
REHABILITATION HOME in Hyderabad en naar het SACRED HEART LEPROSY
CENTRE in Kumbakonam. Dit ter verbetering van de leefomstandigheden van de
lepralijders en voor medische zaken. Geld dat tot de laatste cent gebruikt wordt

waarvoor het bedoeld is, zonder tussenkomst van "strijkstokken". De enige kosten
die gemaakt worden zijn de bancaire kosten van de stichting, die sinds kort gelukkig

vergoed worden door de RABO.

Als december hopelijk nog een goed financieel einde krijgt via activiteiten en
donaties, dan komt de teller over de 11 jaar dat ik mij inzet voor mijn lepravrienden te

staan op €160.000. PRACHTIG.
Met dank aan alle mensen die het lepraproject een warm hart toedragen.



India-reizen jan./febr. 2020

Op 4 jan. vetrekken we met 8 personen voor de 30 dagen durende
Centraal-India reis. Een reis door het hart van India en door het hart van

de deelnemers. Een juweel! De meest complete India-ervaring. Ik
verheug me geweldig op het weerzien met mijn vrienden in India en ook

op het weer mogen aanschouwen van al dat ongelofelijk mooie en
zonderlinge Indiase erfgoed. 

Op 6 feb. start de 22-daagse Zuid-India reis, ook met 8 personen.
Kleurrijk, avontuurlijk, mooi, ontspannend, zeer afwisselend en met

heerlijk eten.

Als ik terugkom uit India, dan zal ik in totaal 100 weken van mijn leven
in INCREDIBLE INDIA hebben doorgebracht.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik:
EN HOE NU VERDER? 

Zoals ik reeds eerder heb aangekondigd, ga ik een punt zetten achter het
organiseren van India-reizen. Niet omdat ik het zat ben, maar gewoon, alles heeft

een einde. Ik zit nog vol energie, maar voel ook de last der jaren meewegen. Het zal
mij veel pijn doen om geen India-reizen meer te organiseren en te begeleiden. Ik kan
het mij gewoonweg nog niet voorstellen. Eerst maar eens genieten in jan./feb. 2020

en dan zie ik wel hoe alles loopt. 

Hoewel ik bovenstaande reeds voorheen heb aangekondigd, hebben zich nu al weer



4 belangstellenden aangemeld voor de reizen in jan./feb. 2021. Komen nog meer
geïnteresseerden? Dan moeten ze wel snel zijn.

Privé zal ik India zeker wel nog gaan bezoeken, esgodbeleef.

Activiteiten in 2020

Voor alle duidelijkheid wil ik zeggen dat de
activiteiten voor de stichting gewoon blijven
doorgaan, zolang mijn gezondheid en familie
omstandigheden dat toelaten. Er staan reeds
een aantal beamerpresentaties/lezingen vast,

een aantal stadsbezoeken aan Luik zijn al
geboekt door verenigingen, eveneens een

bezoek aan het Europees Parlement te
Brussel en de Eifeltocht [het succesnummer

voor groepen].
Ook interesse om iets met mij te organiseren?

Kijk dan op de website en neem contact op.

Aachen-Burtscheid-Frankenberg
2020

Deze zeer mooie stadsexcursie, waarvoor
ingeschreven kan worden t.z.t., zal

waarschijnlijk in de tweede helft van 2020
gaan plaatsvinden. Hiervoor ben ik mede-

afhankelijk van de voortgang bij de
restauratie van het schitterende

Suermondt-Ludwig Museum.

Nader bericht volgt in de volgende
nieuwsbrief.



EENMALIGE EXCURSIE LUIK
zaterdag 2 mei 2020

 
Op zaterdag 2 mei verzorg ik op nadrukkelijk verzoek en na het grandioze succes in september
2019, 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
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 20 april. Vermeld naam, aantal deelnemers en telefoon nummer. Vermeld

ook de door u gekozen verzamelplaats, Spaubeek of Luik.
 

Max. 25 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 en lunch. Exclusief extra drankjes tijdens rustpauzes en een
optioneel etentje na afloop [à la carte €8 - €20].

 
VERZAMELPLAATS: Markt Bongerd te Spaubeek. Vertrek om 09.10 u.

 
VERZAMELPLAATS Luik: café Bistrot de Bavière, bij de verkeerslichten hoek Boulevard de la

Constitution/Rue des Bonnes Villes om 09.45 u. [gratis parkeren op de boulevard].



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.

CONTACT

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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