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NIEUWSBRIEF ZOMER 2020
STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

YOU MAKE ME VERY HAPPY, I CANNOT SEE YOU, BUT I HEAR YOUR
VOICE AND I KNOW THE GOOD THINGS YOU DO FOR ME AND MY
LEPROSY COLLEAGUES, SUKRIA [dank je wel]
[opmerking van een blinde lepra-patiënt in het lepra-centrum in Hyderabad]

Beste vrienden,
Hier dan de zomer 2020 nieuwsbrief.
Mijn verwachtingen voor 2020 zullen waarschijnlijk verwachtingen worden
voor 2021. Bij alle activiteiten staat veiligheid op plek 1. Oorspronkelijk zou ik
nu reeds 7 busreizen en stadsbezoeken hebben verzorgd, maar helaas. Het is
niet anders. Voor de rest van het jaar zal ik de corona-ontwikkelingen
nauwgezet volgen, net zoals jullie dat doen. Ik hoop dat het lot jullie gunstig
gezind is geweest en dat we wellicht in de toekomst weer iets voor elkaar
kunnen betekenen. Wees voorzichtig. Neem gerust contact op als jullie
plannen hebben. Ik beloof mijn uiterste best te doen jullie op gepaste wijze
van dienst te zijn.

India-reizen jan./febr. 2020
Sinds 1999 ben ik 16x in India geweest, totaal 100 weken! Mensen vragen me:
ben je het niet moe? Iedere keer antwoord ik: nee, ik verlang er naar om terug
te gaan naar mijn Incredible India. De mensen die aan mijn reizen hebben
deelgenomen weten precies wat ik bedoel. India is UNIEK, wat je daar ziet,
zie je nergens. Tijdens de afgelopen reizen bezochten we bekende
cultuurschatten, o.a. de Taj Mahal, de grotten van Ajanta en Ellora en het
paleis van de maharadja van Mysore. Wat het meeste bijblijft zijn echter de
onverwachte ontmoetingen, bijv. tijdens een groots Hindu festival van de
godheid Krishna, meedansen in een bruidsstoet, een bezoek aan zeer arme
maar buitengewoon vriendelijke mensen in lemen hutjes, bijwonen van een
kleurrijke lichtstoet van de Jains-geloofgemeenschap, enkele fantastiche
dagen in een natuurpark met o.a. olifanten, apen en prachtige vogels.
Onvergetelijk.
Het zijn geen doorsneereizen. Ze bieden veel, maar eisen van de deelnemers
ook geduld en vooral aanpassingsvermogen. Alleen dan kan ieder 100%
genieten.
Ik kreeg al telefoontjes of de reizen in jan./febr. 2021 doorgaan. Het ziet er nu
niet naar uit. Alles kan nog veranderen, maar veiligheid staat voorop voor mij
en mijn mensen. Afwachten dus.
En in jan./febr.2022 dan? Dat is nog ver weg. Ik zou heel graag willen. Als
jullie ook willen. Laat het mij maar weten.

Donatie 2020
In maart heb ik €20.000 overgemaakt naar mijn adoptie-doelen in India. Ik ben bij
ieder bezoek in de gelegenheid om ter plekke te zien wat met het gedoneerde geld
is gedaan. Iedere euro wordt op de juiste wijze gebruikt, zonder strijkstokken!
Indrukwekkend is het verschil te zien tussen 10 jaar terug en nu. De
leefomstandigheden zijn in beide lepra-centra sterk verbeterd. Dat niet alleen, ook
het welbevinden van de patiënten is veel beter. Lachende gezichten en woorden en
gebaren van dankbaarheid en respect. Wat fijn om dit werk te kunnen doen: helpen
van de aller armste verschoppelingen. Mede door de ondersteuning door jullie, mijn
sympathisanten. Er blijft nog veel te doen daar, heel veel. Zo jammer dat de
inkomstenstroom nu stil is gevallen. Een mooi financieel gebaar is zeer welkom,
want de lepra-lijders in de lepra-centra hebben onze hulp heel hard nodig.

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.

Mailtje van een vriend uit India
Congratulations to all people of the Netherlands. I read that from March to June your
country has produced some 5 million VIROLOGISTS.
So your country must be full of experts on the corona pandemic. Please send some
loads of these very clever people to India. We need them badly. I do think Dutch
people are the smartest people in the world! Do you agree with me?????

Mailtje van de directeur van het lepra-centrum in Hyderabad

Dear Paul,
Thank you very much for the visit to our leprosy-centre Sivananda Rehabilitation
Home along with your colleagues.
We noticed that the Home patients are so much comfortable and feel happy when
you meet them and interact with so much affection towards them.
Also happy towards Mr. & Mrs.Van Hal's concern and love for the patients of this
Home. Thanks for their big donation and for their special donation to be used to treat
all patients to a delicious meal. Their wish will be fulfilled.

Rabo Club Support 2020
Leden van de RABO bank zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de Rabo

Club Support, een actie om verenigingen en stichtingen te sponsoren. Ieder
Rabo-lid van Zuid-Limburg West krijgt binnenkort 5 stemmen om uit te
brengen. Iedere stem is geld waard, dat door de Rabo bank uitgekeerd wordt
aan de vereniging of stichting van keuze.
Stichting Pavlos Culture-Adventures zal in 2020 ook meedoen. Geef uw stem
t.z.t. aan deze stichting, waardoor u ons lepra-project in India steunt.
Bij voorbaat dank.

Vooruitblik
Ook deze crisis gaat voorbij, het leven zal waarschijnlijk weer zonder veel
verandering de weg vervolgen. Daarom is het goed ook al dit jaar vooruit te kijken
naar activiteiten die in de toekomst met mij georganiseerd zouden kunnen worden
voor verenigingen, bedrijven, familiegroepen e.d.
Kijk eens op de website naar de volgende activiteiten: natuur-en cultuur
wandelingen rond Spaubeek, stadsbezoeken aan Luik, Aken, Alden
Biesen/Tongeren, dagtochten naar het Europees Parlement te Brussel, dagtochten
naar de Eifel, beamerpresentaties en voor de avontuurlijk ingestelde personen de
India-reizen.

Laat anderen genieten, maar geniet ook zelf met volle teugen.

Het leven is maar één leven lang.

Attentie
Het schijnt dat mensen mij soms een email sturen, waarop ik niet reageer. Niet
omdat ik niet wil reageren, maar omdat het mailtje mij niet heeft bereikt. Dit is een
technisch probleem, dat noch ik, noch geraadpleegde computer-deskundigen krijgen
opgelost. Dus als ik niet reageer, bel me dan om me op de hoogte te brengen. B.v.d.
Tel. 046 4433661

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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