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STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

Annelies en ik wensen jullie prettige en vredige
feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2021

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK .........
Geduld is een kwaliteit die we noodgedwongen veel moeten beoefenen, leuk of
niet.
Voor de activiteiten van de stichting geldt: veiligheid op de eerste plaats.
Daarom zijn alle afspraken opgeschort en zullen pas nieuwe activiteiten
worden georganiseerd als de Corona-veiligheid dat toelaat.
Neem t.z.t. zelf contact met mij op voor groepsactiviteiten, dan zal ik proberen
weer alles op de rails te krijgen.
In jan./feb. 2021 vervallen de India-reizen natuurlijk. Voor wat betreft de
reizen in jan./feb. 2022 zal ik in de loop van 2021 besluiten of dat
verantwoord is. Interesse om dan mee te gaan? Neem contact met me op,
geheel vrijblijvend, en u komt op een voorlopige deelnemerslijst te staan. Bel
gerust voor nadere info.
Tot nu toe heb ik 100 weken van mijn leven doorgebracht in India. Ik mis
India en mijn lepra-vrienden heel erg. DE PRIE RAMMELT MICH.
Nee, ik kan nog niet ophouden, ik heb nog veel werk te doen voor mijn lepravrienden.
Esgodbeleef wil ik nog even doorgaan en corona geen belabberd einde laten
maken aan mijn lepra-project.

CORONA INDIA
Ik denk dat iedereen op tv de verschrikkelijke beelden uit India heeft gezien bij de
eerste lock-down. Mensen werden massaal ontslagen en gingen te voet op weg naar
huis, honderden kilometers ver weg. Ongekende ellende voor de zwakkeren in de
maatschappij.
India heeft circa 1.3 miljard inwoners, circa 80 x het aantal van Nederland. De
bevolking is relatief jong, vergeleken met Nederland.
Bovendien zijn de hygiënische omstandigheden in India minder dan hier, waardoor
het immuunsysteem sterker is. Mede hierdoor is verhoudingsgewijs het aantal
besmettingen [nu 36.000 per dag] en doden [totaal 140.000] in India gunstiger dan in
ons land. Zie hiervoor op Google CORONA INDIA.
Het lepra-centrum in Hyderabad is gelukkig gespaard gebleven van slachtoffers. In
het lepra-centrum in Kumbakonam is 1 persoon gestorven. Dat deze lepra-centra
bijna vrij zijn gebleven van slachtoffers heeft er ook mee te maken dat niemand met
lepra-lijders wil omgaan. Deze keer heeft de ziekte dus eens een positieve kant!
Via deze link komt u op de website van het lepra-centrum in Hyderabad
http://www.sivanandarehab.org/contact.html

IN MEMORIAM
DR BEINE
Hoofd-arts van lepracentrum
Sivananda Rehabilitation Home te Hyderabad
Op 15 oktober jl. stierf Dr. Beine. Hij werd in 1933 geboren in Dortmund.
In 1964 rondde hij zijn studie orthopedie af en bezocht dat jaar een
lepracentrum in India. Terug in Duitsland liet de gedachte aan lepra hem niet meer
los. In 1981 ging hij voorgoed naar het SRH in Hyderabad, waar hij tot 2016 circa
6500 orthopedische operaties verrichtte bij lepra-patiënten. Hij wilde dat leprapatënten gezien en geaccepteerd werden als gewone mensen. In totaal werkte hij 50
jaar in India. Hij was een van de meest deskundige orthopedische chirurgen op de
wereld en gaf les aan veel lepra doktoren uit o.a. Pakistan en Afghanistan. Bovendien
leidde hij verschillende lepra-patiënten in Hyderabad op tot medisch assistent. In
1992 werd hij tot priester gewijd. Hij droeg iedere dag om 6 uur de mis op in het
lepra-centrum. In 2012 kreeg hij het Kruis van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. Ook in dat jaar kreeg hij de ere-titel Kapelaan van de Paus.
Uitspraak van Dr. Beine: als je je wil overgeven aan de wil van de Heer, dan moet
men daar naartoe gaan, waar men het meeste nodig is.
Het was een voorrecht deze gepassioneerde eenvoudige mens te
mogen ontmoeten. Een kleine onvergetelijke grote man.

Wat is tot nu toe door SRH gedaan met het door de stichting
gedoneerde geld?

In 2006 kwam ik voor het eerst in het Sivananda Rehabilitation Home
[lepra-centrum SRH] te Hyderabad. Wat een ervaring! Dr. Beine en zijn
medisch team toonden ons [Annelies en mij] het hele complex. We waren
totaal gechoqueerd. Wat een ellendige omstandigheden. Vuile kamers en
zalen, onderkomen lepra-huisjes, krakkemikkige bedden, haveloos geklede
lepra-patiënten. En dan de geur!!! Een overweldigende lucht van rotting
veroorzaakt door de lepra-ziekte. Onvergetelijk. Maar ook zagen we een
tomeloze inzet van de medische staf met respect en liefde voor de grotendeels
oude bewoners. Direct stond voor ons vast dat we in actie moesten komen.
Geen woorden maar daden. Vanaf dat moment ben ik begonnen met het
werven van fondsen d.m.v. het organiseren van activiteiten. De inkomsten
liepen geleidelijk op, ook doordat welwillende mensen ondersteuning boden
via donaties. Ongeveer 6 jaar geleden heb ik met de SRH afgesproken dat
mijn financiële hulp alleen nog maar gebruikt zou worden voor het verbeteren
van de levensomstandigheden van de lepra-lijders [circa 500 personen].
Als ik nu SRH bezoek, zie ik dat de leefomstandigheden spectaculair zijn
veranderd door de ondersteuning met in totaal circa €120.000.
De medische staf had oorspronkelijk de bedoeling de ondersteuning door
Stichting Pavlos Culture-Adventures enkel te gebruiken voor medische
doeleinden. Het heeft heel wat moeite gekost om hen ervan te overtuigen dat
betere leefomstandigheden automatisch zouden leiden tot een verbeterde
medische toestand en welzijn van de patiënten, hetgeen nu duidelijk te zien is.
Niet alleen de onderkomens zijn verbeterd, maar ook de atmosfeer. De
mensen zien er veel gelukkiger uit en laten ook merken dat ze blij zijn dat ze
als normale mensen worden behandeld. Dit helaas nog altijd in tegenstelling
tot de opvatting van de buitenwereld in India. Voor 80 % van de Indiërs zijn
lepralijders er zelf schuld aan, omdat ze in hun vorige levens niet goed zouden
hebben geleefd. Het is een straf van de goden. Ze zijn de verschoppelingen van
de maatschappij en hun aantal neemt nog steeds toe met circa 150.000
personen per jaar. We kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar het is echt
waar. Schrijnend. Hartverscheurend.
Toen ik in januari in SRH was, zag ik weer hoe dankbaar de staf en patiënten
zijn voor de geboden financiële hulp. Zoveel bereikt en nog zoveel te doen. Ik
mag niet ophouden! Het voelt alsof ik GEPUËND BÈN DOOR DE HEER, wat
een voorrecht om iets te betekenen voor de medemens.
Onlangs is de gerenoveerde operatiekamer [gedeeltelijk gefinancierd door
mijn stichting] in gebruik genomen door Dr. Reddy, om het werk van Dr.
Beine voort te zetten.
Steun mij en SRH. Geef een beetje van onze rijkdom, zodat de patiënten daar
een menswaardiger bestaan kunnen leiden. Alle beetjes helpen en iedere euro
komt voor 100% op de juiste plaats terecht.
Danivath [dank je wel] voor uw bijdrage.
Klik op deze link en u kunt eens rondkijken in het lepra-centrum.
https://youtu.be/BDy3TNpBO74

SINT-JANSGELEEN
Door de coronatijd heb ik heel wat
activiteiten moeten afzeggen,
waardoor tijd vrijkwam voor mijn
andere hobby: geschiedenis.
Reeds vele jaren houd ik me bezig
met de geschiedenis van Geleen e.o.
Dit jaar zou feestelijk gevierd
worden dat Arnold 5 Huyn 400 jaar
geleden werd geboren. Hij werd in
1654 de eerste [en laatste] graaf van
Geleen. Ik heb me niet alleen
beperkt tot het leven van deze graaf,
maar ik ben ook zeer uitgebreid
gedoken in de geschiedenis van
Kasteel en Herenhuis SintJansgeleen en haar bewoners vanaf
circa 1270.

Hierbij heb ik buitengewoon
interessante ontdekkingen gedaan.
Deze zijn nu nog onder embargo
maar zullen t.z.t.[als we weer in
groepen bij elkaar mogen komen]
via een presentatie bekend gemaakt
worden. Heemkundevereniging
Geleen speelt hierbij een voorname
rol.
De nieuw opgedane kennis komt mij
persoonlijk zeer van pas bij de
excursies die ik regelmatig verzorg
rond Sweikhuizen. Een interessante
tip voor geschiedenis adepten.

INFO OVER GIFTEN AAN DE STICHTING
Stichting Pavlos Culture-Adventures Foundation bezit de ANBI-status [Goede
Doelen Instelling].
Gewone financiële giften zijn fiscaal aftrekbaar, rekening houdend met de geldende
voorwaarden, dus onder aftrek van de fiscale voet.
Als u op de volgende link klikt [waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn] en daarna
op [Periodieke gift in geld], dan vindt u alle info m.b.t. het aangaan van een periodieke
meerjarige donatie, die dan GEHEEL FISCAAL AFTREKBAAR is.
Gunstig voor u. Gunstig voor de stichting. Bovendien hoeft de stichting geen belasting te
betalen over haar activiteiten.
Neem gerust contact met me op voor nadere info. Bij voorbaat dank.

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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