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Happiness is nothing more than good health and a bad memory

- Albert Schweitzer

GELUKKIG MAKEN IS HEEL GEWOON

Dagelijks houd ik me bezig met aangename zaken. Anderen helpen geeft heel veel positieve
energie en geeft je een heel fijn gevoel.

Niet iedereen kan begrijpen dat je dingen doet FOR LOVE. Enige tijd geleden hebben we
[een groepje fijne vrienden] de appelpluk verzorgd bij de BIESENHOF aan de voet van de
Sweikhuizerberg, waar we ook het snoeien van circa 100 fruitbomen voor onze rekening

nemen. Alles voor noppes. Het wonderlijke is dat veel mensen de gratis aangeboden
zakken met mooie, heerlijke appels niet wilden accepteren. Men vond het heel RAAR om
iets gratis te krijgen. Vijfhonderd kilo, gratis! Daar moest toch zeker een bedoeling achter

zitten. Ja, het kostte moeite om de appels te schenken. Veel mensen zijn schijnbaar
gefixeerd op geld en hebben er moeite mee goede bedoelingen te herkennen. RELAX AND

ENJOY LIFE. Probeer het ook eens, MENSEN HELPEN, FOR LOVE.

https://mailchi.mp/7c221a02b2ae/december-nieuwsbrief-pavlos-culture-adventures-foundation-12402985?e=[UNIQID]


WAT EEN OPLUCHTING

Ja, het mag weer, samen op stap, na de gedwongen rustperiode. Ik heb het geweten!
Heel veel activiteiten georganiseerd: Europees Parlement [5x], Eifeltochten [7x],

Aken [3x], Luik [3x], Alden Biesen/Tongeren [2x], beamerpresentaties [10x],
natuur/cultuurwandelingen [4x], Roermond [1x]. 

Eindelijk ook dat ik weer wat geld kon verdienen voor mijn lepra-project in India.
Dank aan alle meelevende mensen.

INDIAREIZEN

Binnenkort vertrek ik voor langere tijd naar India om 3 reizen te begeleiden en zelf

eindelijk weer te kunnen genieten van dit fascinerende land en om weer mijn

lepravrienden te ontmoeten en te kijken wat met het gedoneerde geld is gedaan. Ik kijk er

naar uit. Het wordt echt mijn laatste reis als begeleider in India. Mogelijkerwijs zal ik nog

wel eens teruggaan met mijn vrouw. De temperaturen in India zijn in onze winter erg

aangenaam. Sommigen overwinteren op de Canarische eilanden, mij lijkt Zuid-India ook

geen slecht idee. 

Als er mensen zijn die zelfstandig naar India willen gaan, dan ben ik zeker bereid mijn

ervaringen met hen te delen en te zorgen dat een mooie en verantwoorde reis

samengesteld kan worden.



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.

Als ik een donatie ontvang via de bank, dan probeer ik steeds een bedankmailtje te sturen.

Soms lukt dat niet, omdat ik geen mailadres heb van de betreffende persoon of een

mailadres niet kan koppelen aan de bankgegevens van de schenker. Mijn dankbaarheid

krijgt u via dit bericht alsnog.

 
Pavlos Culture-Adventures Foundation is een ANBI-stichting [Algemeen Nut

Beogende Instelling]. Dit wil o.a. zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor nadere info

ga naar de website www.culture-adventures.nl. Kijk onder het kopje HOME en klik

op giften fiscaal aftrekbaar. Klik daarna op Periodieke gift in geld. Hierbij is de

donatie 100% aftrekbaar. Op deze wijze heeft u nog meer plezier van uw donatie. Bel

gerust voor nadere info.

http://www.culture-adventures.nl/


KOMT OOK ALLE GEDONEERDE GELD AAN OP DE JUISTE PLEK? 

Zie bericht beneden.

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 14,000 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. Kukatpally, Hyderabad - 500 072, Telangana State

Annelies en ik wensen jullie prettige en vredige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2023. 

BOMBARDEER ELKAAR MET LIEFDE EN GENEGENHEID.



DAGTOCHT LUIK

Begin in Outre-Meuse, een zeer schilderachtige Luikse wijk, bezoek aan kathedraal
Saint Paul, winkelwijk Le Carré, Prinsbisschoppelijk paleis, de hellingen bij de

citadel, het historische hart van Luik.

Inclusief o.a. hap/stap/slok verrassingen, lunch, entree schatkamer van de
kathedraal, koffie en Luikse wafel. 

Optioneel etentje na afloop.

Redelijk tot goede loopconditie vereist.



Voor groepen tot 53 personen.

Neem contact op voor info. 

DAGTOCHT ALDEN BIESEN/TONGEREN

Bezoek aan de waterburcht van Alden Biesen te Bilzen, nabij Tongeren. Dit was de
hoofdzetel in ons gebied van de geestelijke Duitse Ridderorde. Schitterende tuinen,
indrukwekkende gebouwen en oude boomgaarden, een enerverende geschiedenis.

Daarna naar Tongeren, de oudste stad van België. Bezoek aan de middeleeuwse
stadsomwalling, het begijnhof, de basiliek en de schatkamer, de Romeinse tempel en
de Romeinse stadswal uit de derde eeuw, het gezellige stadscentrum en eventueel het

Gallo-Romeins museum. 
Inclusief koffie en vlaai en een uitgebreide lunch. Eventueel een afsluitend etentje.



Redelijke loopconditie vereist.
Voor groepen tot 53 personen.

Neem contact op voor info. 

DAGTOCHT AKEN

Aken, de stad van KAREL DE GROTE, heeft heel veel te bieden. Dagtocht met bezoek
aan de Jugendstilwijk Lousberg, natuurgebied Lousberg, de gezellige studentenwijk

met heel veel restaurantjes, het Rathaus [voormalige paleis van Karel de Grote],
Elisenbrunnen, de Altstadt, Dom, Schatzkammer van de Dom, vrije tijd voor terrasje

pakken [dus GEEN winkels op deze dag!], Griekse kerk en Kneipe.
Inclusief hap/stap/slokverrassingen, lunch, entree Rathaus of Schatzkammer,

etentje als afsluiting. Aken zoals u het nog niet kende!

Redelijke loopconditie vereist.
Voor groepen tot 53 personen.

Neem contact op voor info. 

DAGTOCHT EUROPEES PARLEMENT, BRUSSEL

In 2022 heb ik met 5 groepen een bezoek gebracht aan het Europees
Parlement in Brussel. Een super geslaagde gezellige en leerzame

dagtocht. Vertrek uit Limburg circa 08.30 u. Koffie bij aankomst in
Brussel, bezoek aan de grote zaal van het Europees Parlement, gesprek
met onze Euro-parlementariër Jeroen Lenaers, lunchmaaltijd in hartje

Brussel, stadswandeling door Brussel, uitgebreide hap/slok
versnaperingen op heen- en terugweg. 



Hou er rekening mee dat men niet zelf zondermeer een datum kan
kiezen. Ik krijg in maart een aantal data door uit Brussel, die ik dan ga

verdelen onder verenigingen/groepen die hun interesse hebben kenbaar
gemaakt aan mij.               

Het Europees Parlement betaalt gedeeltelijk mee aan deze dag, dus een
zeer aantrekkelijke prijs.

Redelijke loopconditie vereist. 
Voor groepen tot 53 personen.

Neem contact op voor info. 

De Eifeldagtocht is de topper van 2022 geworden en gaat dat ook worden in 2023.
Zeven maal deze tocht gemaakt in 2022 tot grote tevredenheid. Korte rijafstand naar
de Rursee, Kaffee/Kuchen, boottocht naar Schwammenauel, lunch in de burcht van
Heimbach en wandeling door dit schilderachtige stadje, bezoek aan het eeuwenoude

Kornelimünster, heerlijk etentje in Aken, inclusief hap/stap/slokverrassingen.

Redelijke loopconditie vereist.
Voor groepen tot 53 personen.

Neem contact op voor info. 

OVERIGE ACTIVITEITEN VOOR GROEPEN

Ga hiervoor naar mijn website waar een groot aantal mogelijkheden staan vermeld,
o.a. beamerpresentaties [India, Birma, Iran, Ethiopië, Turkije, Griekenland, Israël,

etc.], cultuur/natuurwandelingen, fietstochten, stedenexcursies, dagtochten en India
reizen.



Attentie: aanmelden voor excursies of busreizen kan alleen maar plaatsvinden
met een zelf samengestelde groep of door een vereniging of bedrijf. Individueel

aanmelden is niet mogelijk, m.u.v. speciaal aangekondigde activiteiten,
bijvoorbeeld via krant, nieuwsbrief of via mijn website.

REACTIES VAN DEELNEMERS AAN
DE EIFELTOCHT

"Paul de Wit is een zeer deskundige gids,
die interessante informatie voorziet van

de nodige humor en anekdotes. Absoluut
een aanrader voor een zeer geslaagde

Eifeltour. Als bonus doneert hij de
opbrengsten van zijn activiteiten aan een

goed doel (leprastichting) in India.
Groeten uit Born. van B.H."

"Onlangs met Paul de Wit een prachtige
dagtocht naar de Eifel gemaakt. Boottocht

op de Rursee en een bezoek aan
Heimbach en Kornelimünster, kompleet

verzorgd. Paul wist er, omkleed met
Limburgse humor en interessante

anekdotes, een verrassende ervaring van
te maken . 

Namens de KBO Roosteren bedankt voor
deze onvergetelijke dag! M.F."

REACTIE VAN EEN
DEELNEEMSTER AAN DE
EUROPEES PARLEMENT
EXCURSIE TE BRUSSEL

"Wat heb ik genoten  van de mooie
dagtocht  naar het EP in Brussel, TOP.

En dat U de gasten trakteerde op hapjes
en drankjes, geweldig.

Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zo
bijzonder gezellig en leerzaam.

Heel hartelijk bedankt voor deze mooie
dag.

Groetjes uit Beek van N.S."

 SINT-JANSGELEEN EN HAAR BEWONERS 1268-2022

De laatste 2 ½ jaar heb ik me intensief bezig gehouden met de bestudering van de
geschiedenis van het kasteel/herenhuis van Sint-Jansgeleen, gelegen aan de Geleenbeek
nabij Spaubeek. Dit heeft geresulteerd in een beamerpresentatie over Sint-Jansgeleen en

een aansluitende presentatie over het Geleenbeekdal. Dit is het gebied rond
Sweikhuizen/Schinnen/Spaubeek. Er wordt teruggegaan naar de oorsprong van het
Kasteel van Spaubeek en de bouwontwikkeling en de bewoners van  1268 tot heden.

Bovendien zijn maquettes gemaakt van het kasteel en de nabij gelegen molen van Sint-
Jansgeleen. Dit geschiedenis document geeft een mooi inzicht in de ontwikkeling van het
eerste bestuurscentrum van Geleen en de adellijke families die onze geschiedenis mede

bepaald hebben. 
De presentatie duurt 2 maal 60 minuten. Interesse? Neem vrijblijvend contact op.

Bezoek website

http://www.culture-adventures.nl/


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

mailto:pavlosw@hotmail.com
http://www.culture-adventures.nl/
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