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N I E U W S B R I E F  Z O M E R  2 0 2 2  
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

IF PEOPLE DO NOT KNOW ANYTHING ABOUT OUR 
LEPROSY-PROBLEM, IT DOES NOT MEAN 

THAT LEPROSY DOES NOT EXIST 
 

opmerking van een medewerker in een lepra-centrum

ACTIVITEITEN 

 

Gelukkig, de ellendige periode is voorbij [hopelijk], we kunnen weer actief worden. Ik ben niet

actief op sociale media en heb zelfs geen mobieltje, dus gaat er veel nonsens aan me voorbij en

kan ik mijn tijd op zinvolle wijze invullen. Een helder hoofd is een zegen. 

In 2022 heb ik al enkele beamerpresentaties verzorgd [Mexico/Guatemala, Birma, India], een

groepsreis-dagtocht Roermond, een groepsreis-dagtocht Eifel, een groepsreis-dagtocht Aken en

een bokkenrijderswandeling. 

Verder verzorg ik dit jaar nog 5 groepsreis-dagtochten naar het Europees Parlement in Brussel,

een aantal beamerpresentaties, 4 groepsreis-dagtochten naar de Eifel evenals naar Luik. 

  

Als verenigingen of zelf te vormen groepen [bedrijf, familie, vrienden] iets met mij willen

ondernemen, neem dan spoedig contact op, aangezien ik zelf ook regelmatig EUVER DE PÄÖL

ben. Individuele deelname aan activiteiten kan alleen maar als deze activiteiten duidelijk worden

gemeld als eenmalig in een nieuwsbrief [zie Aachen Spezial en Luik in deze brief]. 

Zie mijn website voor mogelijke activiteiten en beamer-presentaties [www.culture-adventures.nl].

INDIA-REIZEN 

 

Ik kan het zelf nog niet vatten: ik heb 100 weken van mijn leven in India doorgebracht.

Komt er geen einde aan? 

https://mailchi.mp/fe71967d4041/zomer-2022-nieuwsbrief-pavlos-culture-adventures-foundation?e=[UNIQID]
http://www.culture-adventures.nl/


Begrijpelijk dat de India-reizen de laatste twee jaar niet hebben plaatsgevonden. Voor

komende december-januari-februari staan 3 reizen op het programma: een Centraal-

Indiareis, een Zuid-Indiareis en een reis Rajastan/Gujarat. Of ze ook gaan plaatsvinden

hangt af van verschillende factoren [medisch, financieel, organisatorisch]. Veiligheid staat

op de eerste plaats! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Informeer vrijblijvend. 

 

Als de reizen doorgang vinden, zal dat voor mij de laatste maal zijn dat ik als begeleider

optreed. ALLES HAET ZIENEN TIED! Zie de eerste regel van dit stukje tekst. 

Op verzoek zal ik wel geheel verzorgde reizen organiseren voor mensen die zelfstandig

willen reizen door INCREDIBLE INDIA per privé taxi of minibus. Informeer vrijblijvend. 
 

LEPRA PROJECT  

 

Toen ik zo'n 14 jaar geleden hiermee begon, had ik geen idee wat ik zou kunnen bereiken.

Lepra is een vreselijke vernietigende ziekte. Ik trof mensen aan in mensonwaardige

leefomstandigheden. De eerste jaren waren mijn financiële mogelijkheden zeer beperkt en

nam ik het cash geld zelf mee naar India. Het medische probleem is zo immens groot dat

een oplossing niet mogelijk is voor één persoon. Ik heb me daarom geconcentreerd op de

praktische mogelijkheden in twee lepra-centra om te komen tot een menswaardige

leefomgeving voor mijn lepra-vrienden, zoals goede bedden, betere kookfaciliteiten voor de

centrale keuken, veilige watervoorziening, renovatie van de zalen en de lepra-huisjes,

professionalisering van de apparatuur van de medische afdeling, aanleg van douches, wc's

en wasgelegenheid voor de kleding. 

 

In totaal is sinds 2009 circa €160.000 naar de twee lepra-centra gegaan.. 

Gelukkig is nu heel duidelijk te zien wat mijn werk voor mijn lepra-vrienden teweeg heeft

gebracht. Het grote lepra-centrum in Hyderabad is zeer positief veranderd, niet alleen wat

betreft de gebouwen. De betere woonomstandigheden hebben ook een positieve invloed

gehad op de gezondheid en het welbevinden van de patiënten. Heerlijk om de mensen te

zien lachen! 

 

Begin maart heb ik weer €15.000 naar India overgemaakt. Ik ben dankbaar dat ik dit kan 

doen. Ben ik nu klaar? Nee, er is nog veel werk aan de winkel, dus ik ga voorlopig gewoon

door met mijn werk voor mijn lepra-vrienden, esgodbeleef. Met jullie hulp kunnen we

samen nog veel betekenen voor de lepra-patiënten.



STEUN ONS 

 

Ja, het waren financieel gezien ook moeilijke corona-jaren. Nauwelijks activiteiten en nauwelijks

inkomsten. Dus de reserves moesten worden aangesproken.  

Zonder jullie is mijn mooie werk onmogelijk. 

 

Mochten jullie, geheel vrijblijvend, mijn lepra-vrienden willen steunen, dan kan dat via

onderstaand bankrekeningnummer: 

 

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.  

 

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.

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


EENMALIGE DAGEXCURSIES

9 JULI AACHEN SPEZIAL 

 

AACHEN/BURTSCHEID - FRANKENBERG - SUERMONDT-LUDWIG MUSEUM 

 

Op zaterdag 9 juli verzorg ik een zeer interessante excursie naar Aken. Niet het centrum wordt

bezocht maar de prachtige voorstad Burtscheid, het eeuwenoude kuurgebied in Aken Zuid. Een

verrassend en sfeervol stadsdeel met gezellige pleintjes, kuurpark en enkele schitterende

kerken. Vlakbij ligt de indrukwekkende wijk Frankenberg met een stadsburcht en honderden

Jugendstil huizen. Tenslotte bezoeken we het fascinerende Suermondt-Ludwig Museum dat een

bijzondere collectie schilderijen van Nederlandse meesters herbergt [o.a. Rembrandt], Egyptische

grafkunst en een unieke verzameling zeer oude religieuze kunst uit onze streek. 

 

Mogelijkheid tot kleine lunch in bakkerij-lunchroom.  

Na afloop van de excursie vrijblijvende deelname aan een prima etentje[zowel kwaliteit als prijs]

om circa 17.30 u. in de studentenwijk. 

Vertrekpunt Spaubeek: Markt Bongerd om 09.45 u.-carpooling. Vermeld of je mensen wil

meenemen in jouw auto. 

Verzamelpunt Aken: APAG Parkhaus Hauptbahnhof, Lagerhausstrasse 20, om 10.30 u. 

 

Excursiekosten: €15 p.p. te voldoen ter plekke op 9 juli.  

Aanmelden tot 7 juli via mail [pavlosw@hotmail.com], met vermelding van naam, tel nr., aantal

deelnemers, vertrekplaats Spaubeek of verzamelplaats APAG PARKHAUS HAUPTBAHNHOFF.   

Maximum 25 deelnemers, first come, first served.

EENMALIGE EXCURSIE LUIK ZATERDAG 16 JULI 

 



Op zaterdag 16 juli verzorg ik op herhaald verzoek een uitgebreide Luik-excursie met bezoek aan

de wijk Outre-Meuse met schilderachtige middeleeuwse straatjes, 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 [pavlosw@hotmail.com] vóór 12 juli. Vermeld naam, aantal deelnemers en

telefoonnummer. 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 €27 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,

lunch. Exclusief extra drankjes tijdens rustpauzes en een optioneel etentje na afloop [à la carte

€10 - €20]. De opbrengst van de excursie komt ten goede aan mijn lepra-project in India [zie

website]. 

 

VERZAMELPLAATS: Markt Bongerd te Spaubeek. Vertrek om 09.15 u. Carpoolen. Geef aan of je

mensen kunt meenemen. Einde na etentje om circa 20.00 u. 

 

VERZAMELPLAATS Luik: Café Bistrot de Bavière bij de verkeerslichten hoek Boulevard de la

Constitution/Rue des Bonnes Villes [gratis parkeren op de boulevard] om 10.00 u.

mailto:pavlosw@hotmail.com


23 JULI AKEN 

 

Op zaterdag 23 juli verzorg ik op herhaald verzoek een uitgebreide Aken-excursie met bezoek aan

o.a. Jugendstil-wijk Lousberg, de stadsverdedigingswerken, het Rathaus, de Altstadt, de

Elisenbrunne, de opgravingen, de Dom, een Griekse kerk, een Öcher Kneipe en nog enkele andere

stadsjuwelen. 

 

Opgeven via email [pavlosw@hotmail.com] vóór 20 juli. Vermeld naam, aantal deelnemers en

telefoonnummer. Vermeld ook de door u gekozen verzamelplaats, Spaubeek of Aken en voor

Spaubeek of u bereid bent personen mee te nemen i.v.m. carpooling. 

 

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, lunch, bezoek aan het Rathaus, bezoek aan de Dom. Exclusief extra drankjes tijdens

rustpauzes en een optioneel etentje na afloop [kosten €7 tot €10 p.p. - hiervoor opgeven op de dag

zelf]. 

 

VERZAMELPLAATS: Markt Bongerd te Spaubeek. Vertrek om 09.45 u. 

 

VERZAMELPLAATS Aken: parkeerplaats aan de Westbahnhof, Kühlwetterstrasse, nabij de

Bendplatz om 10.15 u. 

 

Start om 10.30 u.

Bel gerust voor nadere info.  [0031][0]46 4433661 

Om Aken te bezoeken met uw auto heeft u een groene milieusticker nodig! Koop via

internet of bij grotere Tüv garages in Duitsland. U wordt gefotografeerd als u Aken

binnenrijdt. Boete bij geen sticker!

mailto:pavlosw@hotmail.com


MAILTJE VAN DR. ANANTH REDDY OVER NY TIMES ARTIKEL 

 

Dear Paul de Wit,

Greetings from Sivananda Rehabilitation Home.

I Hope you and your family are doing well and happy.

It is with great pleasure we inform you that “The New York Times” of 26th January 2022

published an article on Leprosy work carried out by Sivananda Rehabilitation Home for more

than Six decades and raised awareness about the disease.

We share this success with the people who came forward to support us financially, the State

Government & other Departments for their technical support. And other Donors and Funding

Organisations that helped us in taking this project forward.

We look forward to your continued support to this institution. 

Warm wishes & regards, 

Dr.S.Ananth Reddy 

Chief Administrator & Reconstructive Surgeon 

Sivananda Rehabilitation Home

KOMT HET GELD OOK ALTIJD AAN? 

 

Dat vragen mensen me wel eens. Antwoord: JA, zie het bericht van het Sivananda

Rehabilitation Home [SRH] in Hyderabad aansluitend. 

Als ik het lepra-centrum bezoek, kijk ik altijd wat met het ontvangen geld is gedaan en

bespreek ik wat nog gedaan moet worden. Hieraan pas ik mijn donatie aan en natuurlijk

aan het bedrag dat ik dat jaar heb verdiend en ontvangen van donoren van mijn stichting.

Direct na overmaking van een bedrag naar SRH ontvang ik een bankbericht. Bovendien



krijg ik ieder jaar een financieel overzicht, waarin niet alleen het gedoneerde bedrag staat ,

maar ook waaraan dat bedrag is besteed. Iedere Euro wordt besteed aan het welzijn van de

lepralijders en aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. 

 

Dear Sir, 

Greetings from Sivananda Rehabilitation Home. 

Thank you for your continuous support to the activities carried out by this institution for

treating the people affected by leprosy and living on our campus under rehabilitation. 

Herewith attached scanned copies of the Thanks letter & the Donation Receipt for the

Euros received from you as donation for the above activities. 

 

Best wishes & regards to all, 

Dr.S.Ananth Reddy 

Chief Administrator & 

Reconstructive Surgeon 

Sivananda Rehabilitation Home

Rabo ClubSupport 

 

Bent u RABO-BANK lid?  Dan kunt u van 7 tot 25 september uw stem uitbrengen op Stg. Pavlos

Culture-Adventures Foundation. Uw stem is geld waard voor mijn stichting, dus voor mijn lepra-

vrienden in India. Help hen met uw stem. Bij voorbaat dank.



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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