Gastenboek 2017
8 januari 2017:
Zeer educatief voor groot en klein.
Ga zo door.
11 januari 2017:
De Brink, Melderslo, groep 5
Wat een leuke ervaring! Leuk en leerzaam opgezet. Dank je wel!
Zeer hoge betrokkenheid van de leerlingen
Hallo, ik ben Emma Sweijen, ik ben hier voor de 2e keer.
De eerste keer was heel bijzonder, ik zal het nooit vergeten. Het land is heel mooi vol met
verrassingen. Nu ben ik met mijn zusje Julia van 10 jaar oud, zij moet nog gaan met mijn jongere zusje Vera van 5 jaar oud en met mijn moeder.
In de tijd dat ik er was, heb ik veel ontdekt sommige mensen moeten hard werken voor geld
en andere hebben er geen moeite mee. Dat vind ik zielig voor de arme mensen, ik heb zelf
ook een dag van een arm meisje meegemaakt. Het was zwaar, heel zwaar, ik hoop dat die
mensen op een dag ook een goed leven hebben en de kinderen allemaal naar school kunnen
gaan.
Ik hoop dat alle mensen bevriend zijn of gewoon aardig en de armen wat gunnen. Het leven
is hier best zwaar, maar de mensen hier hebben elkaar en zijn er altijd voor je.
XXX Emma Sweijen
Wereldpaviljoen is super leuk! Dit is mijn 2e keer .
Groetjes,
Emma, gr.8 Venray
19 januari 2017:
Wat een leuk opzet. Vanaf ontvangst bij het vliegtuig naar de douane en vervolgens de ervaring zelf. De drie verschillende activiteiten zijn goed gecombineerd. Sterke afwisseling tussen
informatie, ervaring en creatief. Super. Zeker een aanrader!
1 februari 2017:
Schitterend, geweldig. Wat een enthousiasme van medewerkers en kinderen.
Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
Fons
2 februari 2017:
Namens de bs. De Octopus willen wij jullie bedanken voor deze leerzame, afwisselende en
zeer goed georganiseerde ochtend!
Groep 6a.
Echt een super leuke ervaring. Kinderen vonden het geweldig. Ook de ontvangst en begin tot
het einde was super leuk, ontzettend leuke mensen. Wij komen zeker nog een terug.
Groetjes en bedankt voor de geweldige middag.

Familie Heeskens

Ja, echt super super leuk! Dilara
Het is heel leuk hier.
Hoi, ik ben Dilara, ik was vandaag in het Wereldpaviljoen. Het was super.
Je kunt hier echt van alles doen bijvoorbeeld: armbandjes maken of bonen tellen. Ik zou hier
wel willen wonen of slapen. Het is zo leuk, maar ja dat kan natuurlijk niet.
Als je binnenkomt, dan krijg je een vliegticket een paspoort een pen en een zakje. Dan ga je in
het vliegtuig, daarna naar de douane, daar krijg je een stempel.
Als je een gouden boon vind, dan krijg je ook ranja en als je ranja op is, mag je in dat bekertje
aarde scheppen en daarna krijg je een boon. Die moet je erin doen, daarna wordt hij bedekt
met aluminium folie en als je het goed verzorgd, groeit er een plantje uit.
Dit was mijn verhaal, het is er superleuk!!!
Woensdag 8 februari 2017:
De leerlingen van groep 6B van de Octopus is Swalmen hebben ontzettend genoten. Zoals
een van hun zei: “Dit wil ik elke week”.
Bedankt voor deze geweldige leerzame ochtend!
Ik vond het superleuk! En ik hoop dat ik hier nog een keertje kom!
Groetjes, Roos
Super, hoe jullie hier de kinderen wegwijs maken in Nicaragua. Ze hebben zich prima vermaakt. Chapeau voor alle vrijwilligers!!!
Super bedankt, namens onze Luuk en zijn vriendjes
John en Mariëlle Pijpers
Zondag 12 februari 2017:
Supermooi gemaakt. Kinderen vonden het super. Complimenten aan alle vrijwilligers!
Wij komen terug.
Groeten, familie Jacobs, Reuver
Zondag 19 februari 2017:
Je bent hier meteen in Nicaragua! Goede sfeer en geweldig mooi opgezet allemaal. Zeer inspirerend voor kinderen en volwassenen.
Prachtig!!
Gerda Coenders
12 maart 2017:
Wij vonden het hartstikke leuk.
Groetjes,
Familie Spreeuwenberg
Nicaragua is de moeite waard. Ook de heenreis was geweldig. Te voet terug naar huis was
helemaal oké (of toch niet).
Groetjes, Loes en Jan, Felix en Agnes

Wat een toffe reis!!
Met het vliegtuig was ook kei-leuk. Cake, pannenkoeken en ook nog leerzaam. Iedereen
vond het een geslaagd kinderfeestje.
Groetjes, familie Keunen en kids (8 stuks)
6 april 2017:
Wij vonden het heel leuk hier.
We hebben een beetje Spaans geleerd.
We hebben een lieveheersbeestje gemaakt.
We hebben geleerd hoe ze kleren wassen.
Dat ze water uit de rivier moeten halen.
We vonden het een super excursie. Bedankt!
Groep 4C, bs. Den Doelhof, Meijel
11 april 2017:
Het was een super bezoek!
De kinderen hebben genoten. Er is een wereld voor hen open gegaan.
Dank jullie wel
Groep 6 Willibrordusschool Venlo
29 april 2017:
Vandaag bezoeken wij met onze puberkinderen van 13 en 17 dit dorp, en ze waren niet enthousiast, maar zelfs zij werden het wel door de manier van educatief bezig zijn. Complimenten. Leuk.
Groetjes, familie Pessimist!
Ik vond het leuk van Isabel
Super! Van : Maurits
Bedankt voor deze leuke leerzame middag! Finn(7) en Sofie(5) hebben heerlijk rond gekeken, Spaanse les gehad en gezellig mogen knutselen. Wat een mooie beleving. Vanuit het
vliegtuig door de douane hier te arriveren. Prachtig opgezet.
Oh ja, en wat een prettige mensen hier, super lief allemaal!!
Lieve groeten Hans, Danica, Finn en Sofie Janssen uit Wychen
Hallo mensen van het Wereldpaviljoen. Ik heb een klacht over het cacaoboon zaaien. Ik vind
het niet eerlijk dat ze er geen echte cacaoboon in stoppen!
Groetjes van Sverre Dalhuisen,
sverredalhuisen@wereldkidz.nl
We kwamen hier werken, wonen om onze behulpzaamheid te tonen, daarom zijn we met z’n
allen hier. En we hebben veel lol en plezier. Welkom bij het dorpsfeest!! Je moet er wel voor
zorgen dat je er bent geweest.

8 mei 2017:
De dames van de VVV Kessel hebben genoten van de reis naar Nicaragua! Wij zullen het
voortzeggen! Dank u voor de perfecte vlucht en uitleg.
Toeristisch Informatie Huis Panningen/VVV was hier. We hebben interessante morgen gehad. We zijn onder de indruk en zullen dit zeker aan toeristen en zeker ook onze klanten onder de aandacht brengen!
10 mei 2017:
Vandaag een leuke en leerzame ochtend gehad in het Wereldpaviljoen. De bewoners van
San Pedro waren erg aardig. Heel erg bedankt voor de leuke activiteit.
Groetjes, van 5B OBS Aan de Roer (Roermond)
11 mei 2017:
Vanmiddag hebben we met de KBO-Merselo een bezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen.
Ons wachtte een zéér gastvrij ontvangst. Na een vliegreis van….. uur moesten we de douane
passeren wat niet bij iedereen zonder problemen verliep. Hilariteit alom.
Het stadje weld hierna bezocht onder leiding van zeer deskundige gidsen.
Genoten van de heerlijke koffie met vlaai.
Kortom een leerzame, gezellige middag in Steyl.
Bedankt hiervoor!!!
12 mei 2017:
Wat een goed project. Ik ben 74 jaar en ben 40 jaar schoolbegeleider geweest en heb nog
nooit zo’n goed project gezien. Gefeliciteerd.
Groeten uit Nicaragua.
23 mei 2017:
Olympia groep de Vroege Vogels. De uitleg was geweldig en heel interessant!
Leo, Dank je wel!!
28 mei 2017:
Heel mooi werk hier. We komen nog een keer terug.
Familie Bos
7 juni 2017:
Bedankt voor deze leuke dag. Het was SUPER LEUK!!
Groetjes, Maud, Isa, Sanne, Noeke, Bo, Danique, Lieke
SUPER LEUK!!!
Groetjes, Lieke
Het was heel leuk! Groetjes, Isa
Het was super en ik heb veel geleerd!
Groetjes, Noeke

10 juni 2017:
Vanmiddag een leuke middag gehad met de hele familie. Mooie verhalen gehoord over de
mensen die hier wonen en werken. De kinderen hebben leuk geknutseld.
Groeten, familie Keijsers
15 juni 2017:
Zeer gastvrij en zeer leerzaam. Ook een hele leuke locatie voor een bedrijfsuitje of een vergadering!
Aysun Mahutessy, Noord-Limburg Business
18 juni 2017:
Het is heeeeel leuk en je kan er creatieve dingen doen.
Groetjes, Cristophe!
19 juni 2017:
Voor de tweede keer hier, erg leerzaam! Bedankt!
De Brink, groep 7
20 juni 2017:
OJBS Het Maasveld heeft vandaag een wereldreis gemaakt van Tegelen naar Nicaragua in 10
minuten. We wanen ons echt in Midden-Amerika! Heel bijzonder om dit te ervaren. Mooi
om te zien dat er zo veel oog voor alle details is. De leerlingen ervaren op een interessante
en leuke manier hoe het leven er daar aan toe gaat.
Groep 6A, De Uilen, OJBS Het Maasveld, Tegelen
22 juni 2017:
Wat een geweldige reis hebben we gemaakt. Veel gezien en kunnen doen. We hebben ons
echt in een ander land gewaand. Met dank aan de gastvrije “inwoners” van Nicaragua.
Groep 8, Bs. Kleur-Rijk Venlo
De stedenband Panningen – San Carlos (Nicaragua) was hier op bezoek, en zeer onder de
indruk:
Goed opgezet, heel realistisch nagebouwd en uitgebeeld, heel speels, didactisch en
vooral heel creatief. Een pluim voor het initiatief en voor de uitvoering ervan. Hulde aan
de vrijwilligers.
Hub Hermans
Voorzitter Panningen – San Carlos
Bs. Munstergeleen, groep 5B heeft het ontzettend leuk gevonden om hier in het dagelijkse
leven mee te draaien met een echt feest als afsluiting!!
Bedankt namens de leerlingen, docent en begeleiders
5 juli 2017:
Groep 8 va basisschool de Meule uit Venlo heeft genoten van het uitstapje naar Nicaragua!
Bedankt, alle vrijwilligers voor de passie waarop jullie het geheel vormgeven!

11 juli 2017:
We hebben vandaag een bezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen te Steyl. Wat een belevenis. Een prachtige opzet en organisatie om samen met elkaar even in de andere cultuur te
duiken! Erg leerzaam en hoge mate van betrokkenheid bij alle leerlingen. Hier zou elke klas
een bezoek moeten brengen. We zijn razend enthousiast!!! Ook met de passie waar mee
jullie het brengen. Ga zo door!
Hartstikke bedankt voor deze ervaring!
Alle leerlingen, begeleiders, juf Salina, Bs. Munstergeleen
Met mijn kleindochter Maya bezoek gebracht aan San Pedro. Dat was leuk en leerzaam. We
hebben veel geknutseld en gehoord over het leven in Nicaragua.
Willem Vroom en Maya
Geniaal en het personeel geweldig.
Gonnie en Jan
16 juli 2017:
Hartelijk dank voor de educatieve en leuke middag met onze kleinkinderen. Ook de enthousiaste mensen, die er werken dank. We komen zeker nog een keer terug.
Familie Seifert, Velden
Familie Koolen. We hebben het heel leuk gevonden.
Ilvie, Chantal, Mare
23 juli 2017:
Hartelijk dank voor je geweldige uitleg en bevlogenheid inzake ontwikkeling. Jullie als Stichting verdienen een welgemeende pluim om zonder winstoogmerk zo enthousiast bezig te
zijn met jullie project.
John en Johan de Ridder
Cool, Robin
Ik vont het heel leuk van Lucie
Luke uit Australië: Ik vondt het gigantisch leuk
26 juli 2017:
Ben met kleinkinderen hier geweest was allemachtig prachtig. Onze boon van vorige keer
werd zeker 50 cm hoog, moesten hem in grotere pot zetten, ben nu weer benieuwd.
Mia, Mats, Nanne en Moos Bedankt.
Met 3 kleinkinderen om klokslag 13.00 uur naar binnen. Zo tegen 17.00 uur naar huis, maar
niet graag. De kinderen vonden het prachtig. Veel dank aan alle vrijwilligers.
Wies en Hay
Het was fantastisch. Zeer de moeite waard om nog een keer terug te komen.
Zahra: “Ik vond het SUPERLEUK!”
Groetjes, Zahra en Ria

30 juli 2017:
Met kleinkind hier geweest. Super voor groot en klein!! Complimenten aan de vrijwilligers
Jan en Will
2 augustus 2017:
Met vriendin en kids geweest. Een leerzame dag, veel indrukken. Een aanrader voor iedereen.
Jamie en Esther
Was geweldig,
Groeten Peter, Jesse, Rian, Noel van Meerendonk
Zeer geslaagd
Groep Musschenberg.
Zéér leerzaam en erg leuk. Super bedankt!
Natalie
Hallo allemaal, dit is het verslag van Finn
Ik ben hier in Nicaragua en ik heb hier van alles gedaan. Het was super leuk, ik ben gaan
knutselen en heb hout bewerkt. Jullie moeten ook naar hier komen.
Groetjes, Finn
Beste mensen, die dit organiseren. Bedankt voor de leuke dag, ik vond het super indrukwekkend.
Groetjes, van Raysana
9 augustus 2017:
Hoi, ik ben Kim. Ik vond het super leuk en leerzaam en ik hoop echt dat ik hier weer terug
kom.
Héél mooi opgezet! Erg leuke en enthousiaste vrijwilligers. Aanrader voor iedereen.
Groetjes!
Heel erg leuk
Oma van Saar
Het heeft mij veel plezier gedaan om zo veel verschillende dingen uit te proberen.
Elisabeth uit Frankfurt
Super leuke middag gehad van kids uit Scheveningen
Frederique en Marijn, samen met Oma
Succes verder!!
Erg indrukwekkend, mooi gebracht! Geeft alles goed weer qua sfeer en land. Ik zal verder
reclame ervoor maken!
Hugo

13 augustus 2017:
Vandaag zijn wij voor de tweede keer hier! We hebben weer volop genoten en onze dochter
heeft weer mooie dingen gemaakt!
Groetjes, Richard, Conny en Joya Mink, Schoorl
16 augustus 2017:
Wat een prachtige en leerzame ervaring! Chapeau voor de vrijwilligers!
Arjan, Kim en Julia
Zo, dit was nog een echt dagje uit met de kleinkinderen! Dank voor alle vrijwilligers.
Peter Winnen, Mieke, Dante, Gioia
20 augustus 2017:
Het is super leuk!!! Raf
Het was heel leuk. Nick en Tessa, Alexander en Irene
23 augustus 2017:
Het was een heel leuke middag.
Simon, Eindhoven
Wij vonden het hier verrassend, veel gedaan en geleerd.
Het was ontzettend leerzaam en mooi en de kinderen hebben zich ontzettend vermaakt met
alle bezigheden. Bedankt!
Wij komen zeker nog vaker terug.
Noa, Gabriel, Mia, Liesbeth, Venray
Fantastisch. Kinderen vonden het geweldig (ik ook). Voor herhaling vatbaar.
Wil Minten
Wij hebben een zeer fijne en creatieve middag gehad. Dank jullie wel.
Familie Kleijnen
30 augustus 2017:
Ik vond het heel leuk en heb mooie dingen gemaakt. Dank je wel, Pepijn
Ook zijn grootouders vinden het een groot succes!
Hans en Paula
6 september 2017:
We hebben een geweldige middag gehad! Mijn 3 kleinkinderen en ik. Helaas moesten we
om 16.00 uur gaan (vanaf 13.00 uur). We komen zeker nog eens terug
Laura, Rens en Sophie
Een mooie middag met de kleinkinderen. Leuk en leerzaam.
Wiel en Koos Hoeymakers

Donderdag 14 september 2017:
Hartelijk dank voor de leuke rondleiding door San Pedro. Alles is zo mooi gemaakt en tot het
kleinste detail uitgewerkt.
Los amigos de ADVENIAT (uit Essen)
30 september 2017:
Hartelijke groeten uit Mönchengladbach!!
Een prachtig project. Veel kinderen en volwassenen kunnen hier veel leren. Veel succes met
alles! Bedankt voor de interessante rondleiding.
Gisela
1 oktober 2017:
Ik vind het een mooi en creatief museum. Van: familie Moonen en Speetjens
4 oktober 2017:
Heel erg bedankt voor het leuke kinderfeestje! Jullie mogen heel trots zijn op deze groep
vrijwilligers die dit erg leuk doen!
Groetjes uit Baarlo
Janne en vriendinnen
Marco en Kelly
8 oktober 2017:
Hartstikke leuk. We komen snel weer.
Caren en Inti Lynn uit Steyl
10 oktober 2017:
Een geweldige, leerzame ochtend met de strenge directeur, de maestro en mamma!
“De Hasselbraam”, Deurne
11 oktober 2017:
Bs. Zeilberg, groep 6, 33 leerlingen.
Een hele mooie, actieve, leerzame ochtend voor de kinderen. Bedankt dat we weer mochten
komen! (21-12-16)
14 oktober 2017:
Familie Kusters Weekend
Na een fijne vlucht, een vriendelijke douane eindelijk in Nicaragua. Wij, kinderen en volwassenen hebben veel geleerd, leuk geknutseld.
Het was leuk, leerzaam en gezellig.
Namens iedereen Bedankt
Fay Peters
15 oktober 2017:
Wat een leerzame en actieve tentoonstelling! Vriendelijke kundige mensen, waarbij je je
kennis verrijkt. Veel dank namens het hele gezin.
Eric Jan Heydenrijk

Inderdaad het leukste uitje van Nederland. Dikke pluim, erg leuk opgezet!
Theo – Peet – Fabienne Belemans
17 oktober 2017:
Hartstikke leuke middag gehad met de 3 kleinkinderen! Vanaf half 2 en om half 5 nog moeite
gehad om ze mee naar huis te krijgen.
Voor elk wat wils! Timmeren, vlechten, muurschildering maken en naar de mooie vertelling
van Sonnemans luisteren!
Prachtig initiatief en ga zo door! Uitbreiden mag wat mij betreft!
Familie Rayer
18 oktober 2017:
Lieke
Ik vind het hier heel leuk en gezellig en ik vind de school het leukste
Chantal
Ik vond het echt super leuk en gezellig met alle mensen en mijn vriendinnen.
Lieke en Jainy
Wij vonden het heel gezellig hier en leuk. Je kunt hier veel leren en er zijn veel verschillende
activiteiten te doen.
Fleur en Dewi
Wij vonden het super leuk.
We komen zeker ooit terug.
22 oktober 2017:
Wij zijn met de vrienden een middag hier geweest. Ik vind het leuk wat we hier allemaal kunnen knutselen en doen. En ik wil niet meer weggaan.
Groetjes, Bo
Wat een enthousiasme! Ontzettend leuk!
Wat een mooie ervaring. De reis naar Nicaragua is voor herhaling vatbaar. Leuk uniek
concept.
Juul, Maike, Max en Storm
24 oktober 2017:
Wat een leuke ervaring voor de kids! Ze hebben kunnen ervaren hoe het is om te werken,
naar school te gaan, boodschappen te doen in Nicaragua. Fantastische inzet van het
Wereldpaviljoen!
Dank je wel!
Bs. De Harlekijn, Blerick
Het was zeer de moeite waard. Gezellig en we komen zeker nog eens terug.
K.B.O. Velden

