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N I E U W S B R I E F  Z O M E R  2 0 2 1  
S T I C H T I N G  P A V L O S  C U L T U R E - A D V E N T U R E S

ALLES GEIT VEURBIE......... mer 't doert noe waal get lang 

 

Het goede nieuws is dat ik nog actief ben en na de corona-ellende nog heel wat
mooie dingen met jullie allen wil beleven. 

Moeilijke tijden voor de mensen die direct of indirect getroffen zijn door Covid. Ik wens

allen veel sterkte toe. 

 

Weinigen zullen deze periode beschouwen als de mooiste in hun leven. Toch zijn er ook

positieve kanten. Men heeft de tijd gekregen om eens na te denken over dingen die er echt

toe doen. Fijn om eens af te schakelen. Zelf heb ik geen mobieltje en ben dus niet actief op

de zogenaamde sociale media. Ik mis echt niets, heb ik het idee. Rust in mijn hoofd is de

beloning. Hierdoor ben ik weer meer bezig geweest met mijn gezin en mijn heerlijke

kleinkinderen in Madrid. Op afstand, maar heel intensief en dan... in levende lijve,

heerlijk! Zelfstudie op geschiedenisgebied heeft me weer veel voldoening gebracht. Ik zie

de toekomst zonnig tegemoet. Every cloud has a silver lining!

https://mailchi.mp/14793713576f/zomer-nieuwsbrief-pavlos-culture-adventures-foundation?e=[UNIQID]


 
INDIA-REIZEN 

 
Ik heb onlangs een mailtje gezonden aan die mensen die reeds aangegeven hebben

geïnteresseerd te zijn in deelname aan mijn India-reizen. Covid is nog steeds
nadrukkelijk aanwezig in India. Tot nu toe meer dan 400.000 doden en het zal nog

wel een poos aanhouden. Daarom heb ik uit veiligheidsoverwegingen besloten om de
reizen van jan./feb. 2022 niet te laten doorgaan. Safety first.  

 
Ik ben in totaal 100 weken van mijn leven in India geweest, 17 maal. Ik mis het land
en de mooie mensen heel erg en zeker ook mijn lepra-vrienden. Daarom ben ik echt

van plan om in dec. 2022/jan. 2023/feb. 2023 voor de laatste keer [!!!] als
reisbegeleider op te treden voor die personen die in staat zijn zich open te stellen

voor Incredible India en die een unieke ervaring willen opdoen in het meest
fascinerende land op aarde. Een onvergetelijke ervaring, zoals veel van de

voorgaande deelnemers aangeven. 
 

Mochten er nog geïnteresseerden zijn, laat het mij dan weten. De groepsgrootte van
de reizen bedraagt 8 personen, dus maar een beperkt aantal mensen kan meegaan.

First come, first served. 
Trouwens, stilgezeten heb ik niet m.b.t. de organisatie van India-reizen. Ze staan,

inclusief enkele verbeteringen, klaar voor gebruik t.z.t.



COVID-NIEUWS UIT INDIA 
 

Ik onderhoud nauw contact met de twee lepra-centra die door mijn stichting worden
ondersteund. Redelijk goed nieuws gekregen. Het SIVANANDA REHABILITATION

HOME in Hyderabad [circa 500 patiënten] meldt dat er wel enkele covid gevallen
zijn geweest, maar dat al deze mensen weer zijn opgeknapt. Het SACRED HEART
LEPROSY CENTRE in Kumbakonam [circa 120 patiënten] meldt 1 sterfgeval en

enkele herstelde patiënten. Godzijdank, mede dankzij het feit dat mensen contact
met leprozen mijden.

DONATIES 

 

In april is een donatie van €10.000 verstrekt aan het lepra-centrum in Hyderabad en van

€1.000 aan het lepra-centrum in Kumbakonam. Dit geld wordt totaal besteed aan de

verbetering van de leefomstandigheden van de leprozen. Kom maar eens mee, dan kan

men zien wat allemaal verbeterd is voor mijn lepravrienden. 

 

In totaal heb ik in bijna 10 jaar tijd €150.000 !!!!!!!!! besteed aan mijn lepravrienden.

Nadrukkelijk wil ik vermelden dat alle geld dat ik binnenkrijg via activiteiten en donaties

voor 100% op de juiste plaatsen terecht komt. Geen strijkstokken en overheadkosten. In

2021 zijn de inkomsten van de stichting opgedroogd door het achterwege blijven van

activiteiten vanwege covid. Daarom moeten nu helaas de reserves worden aangesproken. 

In voorgaande jaren kon ik ieder jaar circa €20.000 doneren. Dan kan nu niet meer. Covid

doet pijn, op veel gebieden.



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 mij op voor nadere info. Bij voorbaat dank.

ACTIVITEITEN 

Het spreekt voor zich dat door de
nog steeds ronddolende covid

voorlopig geen activiteiten zullen
worden ondernomen. Veiligheid

staat op plaats 1.

Indien jullie met vrienden/familie
van plan zijn met mij iets te

ondernemen in de toekomst, neem
dan tijdig contact op om e.e.a. te
bespreken, zodat weer snel actie

ondernomen kan worden zo gauw
alles veilig is. 

Kijk op de website voor activiteiten.
In overleg is bijna alles mogelijk.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften


FINANCIËN 
 

Zoals ik reeds aangaf zijn de inkomsten van de stichting stilgevallen. Natuurlijk niet
gunstig voor de stichting en mijn lepravrienden. Er is nog veel hulp nodig in de twee lepra-

centra. Zeker nu ook de ondersteuning in India zelf praktisch is opgehouden. De nood
neemt toe, volgens de berichten van mijn lepra-vrienden. Jullie ondersteuning is heel erg

nodig. Mochten jullie door de covid-periode wat geld extra over hebben, denk dan eens aan
dit goede doel. 

 
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.

AKEN 
 

Onlangs is de renovatie van het Suermondt-Ludwig Museum in Aachen
afgesloten. Een bezoek aan dit uitzonderlijk interessante museum vormt een

onderdeel van de voorgenomen dagexcursies aan Aken die [hopelijk] in 2022 zullen
gaan plaatsvinden. Deze keer niet in het centrum van Aken, maar in de prachtige

wijken Burtscheid en Frankenberg nabij de Hauptbahnhof. Een echte
ontdekkingstocht!  

T.z.t. zal ik op deze dagexcursies terugkomen via de nieuwsbrief. Hiervoor kan dan
ingeschreven worden via een aanmeldingspagina. Zelf een eigen groep samenstellen

kan ook, na contact met mij. 



De mogelijkheid om een hele dagexcursie Aachen Centrum [uitgebreide Karel de
Grote-excursie] te ondernemen blijft ook bestaan. Hiervoor kunnen deelnemers

zelf een groep samenstellen, na eerst met mij contact te hebben opgenomen.

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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