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THE FUTURE WILL ALWAYS BE DARK  
WHEN ONLY LOOKING AT NIGHTTIME 

 
[Indiaas doordenkertje - ja, daar wonen veel wijzen, ze kwamen 2000 jaar geleden al uit het oosten!] 

Mailtje van het Sacred Heart Leprosy Centre [SHLC] in Kumbakonam, India

Dear Paul De Wit,

We feel very sad about the happenings in Europe due to Covid Pandemic.  We pray God for

the speedy recovery of the situation to become normal,  and your foundation's activities for

the poor and needy people may grow by God’s blessings.

The Covid Situation here, it is slowly getting recovery and twice a month the government is

conducting camps for vaccination along with regular government vaccination centres. Our

staff and students from our institution are participating and helping the needy people

regularly and we are also conducting health camp along with the government for the needy

people.

https://mailchi.mp/63d0980a6f91/zomer-nieuwsbrief-pavlos-culture-adventures-foundation-10534697?e=[UNIQID]


Regarding your donation for our Leprosy affected people we have the full accounts for the

money spent. We will be sending it to you along with the financial report by the end of

December 2021.

Thank you for  your support and kindness towards the Leprosy affected people and we

pray for your good health and long life as always.

May God bless you.

With warm regards, Rev. Fr. Stanislaus, Director SHLC

Mailtje van het Sivananda Rehabilitation Home [SRH] in Hyderabad, India

Dear Sir,

Greetings from Sivananda Rehabilitation Home. 

 

Thank you all for your support to this institution and to the needy people of the society

affected by leprosy [donation April 2021]. 

 

Herewith attached a thanks letter from SRH for Euros 10,000 received as donation along

with the copy of the Donation Receipt for the same. 

Wish you all a Peace & Healthy Life. 



 

Best wishes & regards, 

 

Dr.S.Ananth Reddy 

Chief Administrator & Reconstructive Surgeon 

www.sivanandarehab.org

GODZIJDANK nog geen Covid-zieken in onze familie. Ik hoop dat ook jullie
allemaal gespaard blijven van die ellende. Met normaal gedrag en normale geest

kunnen we al heel ver komen.

Jammer dat ik onlangs 5 activiteiten heb moeten afzeggen. Ik neem geen enkel risico
en volg de officiële richtlijnen. Jammer voor die groepen, maar ook voor mijn
lepravrienden, aangezien de inkomsten uit activiteiten bijna geheel wegvallen.

HARTVERWARMEND

Een bekende van mij was jarig [hij bereikte een zeer gezegende leeftijd] en kwam op
het idee om de opbrengst van de receptie van zijn feest te schenken aan mijn

stichting. Een prachtig gebaar van een prachtige man die al zijn leven lang het hart

http://www.sivanandarehab.org/


op de juiste plaats draagt. Ik noemde hem op het feest MAHATMA, d.w.z. Grote Ziel. 
 

Zijn opmerking: 
Wat mót ich mèt al dat geld, ich num mich toch niks mèt en noe kan ich die erm

sjloebers gelökkig ein bietsjke helpe. Dit geuf ouch mich ein good geveul.

RABO CLUBSUPPORT

Alle mensen die een stem hebben uitgebracht op de stichting worden hartelijk bedankt. De

opbrengst bedroeg €115.



MOOI IDEE

Buiten enkele ruimhartige jaarsponsoren [waarvoor heel veel dank] hebben zich onlangs

ook verschillende mensen aangemeld om een vast bedrag per maand te doneren, wat

geheel fiscaal aftrekbaar is. Een groot bedrag ineens schrikt af, maar op deze manier voelt

het gemakkelijker aan.

REIZEN IN INDIA

Ik heb regelmatig contact met de reisorganisaties waarmee ik samenwerk in India.
Buitenlanders worden weer toegelaten, maar er zijn nog restricties en afwijkende

regels tussen de verschillende Indiase deelstaten. De aantallen covid-getroffenen zijn
duidelijk lager dan in Nederland, maar de situatie is nog te onduidelijk. Ik hou de
vinger aan de pols. Ik kijk er zo naar uit om weer terug te gaan naar mijn geliefde

India en mijn lepra-vrienden. Geduld is een schone zaak. 

SPANJE-TIPS

Onze dochter Cecile woont met haar man Antonio en onze kleinkinderen Abel en Casilda

in Madrid. Als de gelegenheid het toelaat bezoeken we hen regelmatig. Bovendien maken

we een maal per jaar met het openbaar vervoer een flinke reis door Spanje. Niet naar het



strand, maar voornamelijk door Noord-Spanje en het gebied tussen Madrid en Portugal,

Extremadura. We vlogen in oktober 2021 naar Madrid en van daaruit bezochten we per

lijnbus Burgos, Leon, Ponferrada, Lugo, Coruña, Santiago de Compostella, Vigo en de

prachtige Portugese stad Porto. Vanaf Porto kan men terugvliegen naar Nederland.

Landschappelijk een schitterende groene reis met buitengewoon mooie en interessante

steden en heerlijk eten bij de kleine lokale restaurants. Prima wijn daar!

Tijdens een reis in 2019 bezochten we het wondermooie Pamplona, San Sebastian, Bilbao

[Guggenheim-museum!!!], Santander, Gijón, Oviedo en het ruige berggebied Picos de

Europa.

Tijdens de Extremadura-reis in 2018 bezochten we Leon, Zamora, Salamanca [een unieke

stad], Plasencia, Cáceres, Mérida en Trujillo.

Spanje heeft heel veel te bieden. September/oktober is een zeer geschikte tijd. Goed weer,

weinig buitenlandse toeristen en gunstige hotelprijzen.

Kijk eens op de kaart van Spanje om een idee te krijgen van de ligging van de genoemde

steden.

Het zijn gewoonweg fantastische reizen en heel gemakkelijk zelf te organiseren.

Interesse? Neem gerust contact op.

FOTO'S

Voor de foto's in deze nieuwsbrief heb ik geput uit foto-albums van circa 15 landen.
Kijk eens welke landen je kunt ontdekken. Stuur me een mailtje. Ik heb een lekkere
kleine verrassing voor de zoekers die minimaal 10 landen ontdekken. Wel de landen

vermelden.



ESGODBLEEF

Annelies en ik wensen jullie heel
mooie feestdagen toe en een
voorspoedig en gezond 2022.

Wees voorzichtig, let op elkaar en
ben goed en lief voor elkaar.



EN ALS HET DAN WEER KAN? (dus als het weer veilig is) 
Dan zal ik snel een nieuwe nieuwsbrief maken met activiteiten  waarvoor

ingeschreven kan worden, zoals een excursie Luik, een excursie Aken, een excursie
Aken Speciaal (o.a. Burtscheid-Frankenberg) etc. en dan kunnen weer afspraken met

me gemaakt worden voor activiteiten met groepen op verzoek. 

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.

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. 

PROBLEEM 
Regelmatig sturen mensen mij een mailtje en zij verwachten natuurlijk een antwoord

terug. Soms ontvang ik dat mailtje echter niet om onbekende redenen. Ik heb een
deskundige naar mij installatie laten kijken, maar er werd niets ongebruikelijks

gevonden. Dus reageer ik niet, bel me dan.

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


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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