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Het Wereldpaviljoen heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een aanwinst is
voor het onderwijs als hulpmiddel voor wereldburgerschap en als een nieuwe
toeristische culturele attractie in kloosterdorp Steyl. De bezoekers dompelen zich
onder in de cultuur van het Midden-Amerikaanse land Nicaragua. Zij nemen
bagage mee voor wereldburgerschap.
Wij hebben destijds via de stedenbanden Gennep en Maastricht gekozen voor
het land Nicaragua en in het bijzonder het stadje San Pedro. Een prachtig land. In
2018 roerden veel Nicaraguanen zich en eisten het aftreden van de president.
Die reageerde met politie en militairen tegen de betogers. Dat leidde tot opstanden en vele onschuldige doden. Het land dat zich zo goed ontwikkelde en waar
het volk hard werkte aan de verdere opbouw stond ineens negatief op de
wereldkaart. Met een negatief reisadvies vanuit Europa. Wat blijft is San Pedro
in het Wereldpaviljoen, mede uit solidariteit met het volk van dit MiddenAmerikaanse land en het partnerstadje San Pedro de Lovago in Nicaragua.
Het aantal bezoekers dat het Wereldpaviljoen in 2018 heeft bezocht is gestegen ten opzichte van voorgaande
jaren. Toen passeerden iets meer dan
4100 bezoekers de douane van Nicaragua tegen 5100 in 2018. Drie en
vijftig schoolklassen (ca. 1500 kinderen) volgden het educatieve programma in het Wereldpaviljoen. De
kinderfeestjes op de woensdag- en
zondagmiddag zijn ook razend populair. We noteerden 69 feestjes met
500 kinderen. Daarnaast registreerden we bijna 2000 volwassenen en
ruim 1000 kinderen die tijdens de recreatieve openingstijden San Pedro
bezochten.

100 schoolkinderen maakten gebruik
van het gratis kaartje dat ze krijgen
na een bezoek met de schoolklas.
In augustus gaf het bestuur groen
licht voor de uitbreiding van het Wereldpaviljoen met een belevingscentrum Ghana. Dit nadat de provincie

Limburg en de gemeente Venlo subsidies toekenden. Verder kregen we in
dit jaar tal van donaties binnen van
mondiale groepen, stichtingen en
particulieren. Het ontwerp van GIX,
interiors en Exhibitions uit Horst werd
goedgekeurd en de opdracht tot
bouw werd via GIX gegund aan FraaiProject uit Oosterhout. Beide partners hebben ook San Pedro ontworpen en gebouwd.
Verder is veel aandacht besteed en
studie verricht rond de aanschaf van
de VR-experience voor de bustocht,
de 360 graden films en de bootsimulatie. Uiteindelijk is het project gegund aan het Venlose bedrijf Lagotronics. Bovendien maakte student
Victor Vergoossen van Hogeschool
Zuyd als stagiaire bij het bedrijf BlueTea in Ittervoort een simulatie van
een overtocht van bootvluchtelingen
van Afrika naar Italië.

………………………………………
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Beleidsplan 2018-2021
Om alle ontwikkelingen binnen het
Wereldpaviljoen in goede banen te
leiden stelde het bestuur medio 2018
een tijdelijke projectleider aan in de
persoon van Thijs Vossen. Hij begeleidde het proces van professionalisering van de organisatie en de activiteiten van onder andere de Ontwikkelgroep Ghana. Zijn motto: van pioniersfase naar gedeeld leiderschap.

Het bestuur heeft een actieplan opgesteld van activiteiten die op korte termijn gerealiseerd moeten worden om
de organisatie verder te professionaliseren. Elke bestuursvergadering is
het actieplan onderwerp van gesprek
en zo nodig actie. Een van de belangrijke acties is om het teamleidersoverleg meer verantwoordelijkheid
en zeggenschap te geven.
In het verslagjaar verscheen er een
Communicatieplan en werd de aanzet
gegeven om meer gebruik te maken
van Social Media. Het eerste resultaat
is dat wekelijks ministens twee nieuwe korte berichten met foto verschenen op facebook.
De educatie afdeling van Fair Venlo is
dit jaar gefuseerd met de werkgroep
Educatie van het Wereldpaviljoen.
Samen met onze vrijwilligers vormen
zij het Ontwikkelteam Educatie.
Daarnaast verzorgt Fair Venlo vanuit
deze groep en op verzoek voorbereidingslessen op scholen over het the-

ma Wereldburgerschap en Nicaragua.
In samenwerking met Scholenkoepel
Kerobei en leerkrachten zijn er een
tweetal samenkomsten geweest
waarbij een verdere samenwerking is
verkend. Zowel de leerkrachten als de
Pabodocenten zijn hier zeer enthousiast over en zullen in het nieuwe
schooljaar deze samenwerking nader
gaan concretiseren. Dat kan betekenen dat zowel studenten als leerkrachten met elkaar projecten en
leerlandschappen, gaan opzetten.
Met docenten en studenten van de
Fontys worden samenwerkingsactiviteiten verkend. Dat vooral in de
breedste zin van het woord zoals
Maatschappelijke stages en het assisteren in activiteiten van het Wereldpaviljoen; dit ook in nauwe samenwerking met Fair Venlo.
Met het Kunstencentrum Venlo bestaat een intensieve samenwerking
bij het realiseren van culturele activiteiten en dan met name het ontwikkelen van onderwijsaanbod in het
nieuwe inleefatelier Ghana.
Cultuurpad, de samenwerking van
enkele Scholenkoepels op het terrein
van cultuureducatie, is voor het Wereldpaviljoen van belang door het
promoten van het educatieve aanbod
van het Wereldpaviljoen. Daarnaast
vervullen zij de rol van organisator
van de schoolbezoeken.
Scholen melden zich daar aan voor
een bezoek aan het Wereldpaviljoen
en worden vervolgens voorzien van
de benodigde informatie.
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In het verslagjaar werden ook de eerste contacten gelegd met Cultura
Venray.
………………………………………

Vrijwilligers
Het Wereldpaviljoen is een vrijwilligersorganisatie. We hebben zo’n 80
actieve vrijwilligers voor de diverse
disciplines: La Cantina, Educatie, Recreatie, Technische Dienst, Administratie, PR-Communicatie en Financiën. Vooral op de zondagmiddagen
zitten we redelijk krap. Met het oog
op de uitbreiding in 2019 worden
acties gestart om meer vrijwilligers te
werven.
Via de vrijwilligerscentrales van Venlo
en Venray en publicaties in de wijkkrant en de diverse media proberen
we geregeld mensen te interesseren
voor een vrijwilligersbaan bij het
Wereldpaviljoen. Het afgelopen jaar
zijn op deze wijze reeds verschillende
vrijwilligers toegetreden.

De solidariteit onder de vrijwilligers is
erg groot. Vaak worden over en weer
hand- en spandiensten verricht. Vrijwilligers van Educatie springen geregeld in bij Recreatie.
Het is een nadrukkelijke wens van
het bestuur om te vernieuwen, meer
mensen uit Venlo/Steyl bij het bestuur te betrekken en te verjongen.
Leo Janssen heeft aangekondigd per
31 dec 2018 te stoppen als bestuurslid en Henk Janssen per 1 april 2019.

………………………………………

Concerten/meetings
In het verslagjaar hebben twee concerten plaatsgevonden in het Wereldpaviljoen. Waaronder een try-out van
Gé Reinders. Het mannenkoor De
Vriendenkring uit Steyl heeft enkele
maanden in onze theaterruimte gerepeteerd. Dit omdat hun eigen ruimte
niet beschikbaar was.

………………………………………

Stichting Kloosterdorp Steyl
Met de Stichting Kloosterdorp Steyl,
eigenaar van de voormalige drukkerij
en ons onderkomen, hebben we een
prima contact. Dat geldt ook voor de
broeders, paters en zusters van Steyl.
Zo werken wij nauw samen bij het
contracteren van grotere groepen
waarbij het Missiehuis geregeld maaltijden e.d. verzorgen.
Het Wereldpaviljoen maakt deel uit
van het platform Cultuuraanbieders
Steyl. Samen hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een marketingen communicatieplan voor het kloosterdorp Steyl. Verder zijn er collegiale
contacten met Studio Globo in België
en de stedenbanden Gennep-San
Pedro, Maastricht-Rama en HelmondSan Marcos.
………………………………………

Financiën
Het Wereldpaviljoen krijgt voor de
jaarlijkse exploitatie geen subsidie.
Ook in 2018 draaiden we nog met
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een tekort. Dat werd deels opgevangen door extra inkomsten via de
repetities van De Vriendenkring Steyl.
De jaarrekening van 2018 is onderdeel van dit verslag. Onder de kop
ANBI wordt dit ook gepubliceerd op
www.wereldpaviljoen.com .
Jaarlijks ontvangen we van onze
"Vrienden van het Wereldpaviljoen" (we hebben er inmiddels 18)
een mooi bedrag van € 50,- per
vriend en betalen de ‘eigenaren’ van
de vliegtuigstoelen per twee jaar
€ 200,- per stoel.

………………………………………
Jaarplan 2019
Het Wereldpaviljoen staat in 2019 in
het teken van:
 uitbreiding van het Belevingscentrum Ghana
 een nieuw communicatieplan
 ontvangst van meer dan 5000
bezoekers
 continuering en uitbreiding
vrijwilligerskorps
 het financieel gezond houden
van de organisatie

huisjes (entree en woonhuis), een
werkplaats/atelier, een Cola-hutje
annex bushokje, een heuse personenbus, een kappersruimte en vitrines
met diverse Ghanese artikelen en gebruiksvoorwerpen. In de bus maken
zes bezoekers tegelijk een rit door
Ghana dankzij de beelden van filmmaker Marijn Poels. Bij het huisje nemen de bezoekers plaats op een kruk,
zetten een VR-bril op en beleven het
leven in Ghana.

De huidige theaterruimte is verbouwd tot het belevingscentrum
Ghana. Dit naar een ontwerp van GIX,
Interiors en Exhibitions uit Horst en
bouw van Fraaiprojects uit Oosterhout.

In het Ghanapaviljoen wordt ook aandacht besteed aan de problematiek
van de bootvluchtelingen. Victor Vergoossen van het bedrijf BlueTea uit
Ittervoort heeft daarvoor een simulatie gemaakt van een overtocht vanaf
Noord-Afrika naar het eiland Lampedusa (Italië).

Om ook in de toekomst grotere groepen te kunnen ontvangen wordt de
binnenruimte vrij gehouden en vinden de activiteiten plaats aan de zijkanten. Zo komen er twee Ghana-

Door plaats te nemen in een boot beleven de bezoekers de barre overtocht. De verwachting is dat het belevingscentrum Ghana met de VRexperience extra publiek trekt.

………………………………………
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Communicatieplan
De werkgroep Communicatie heeft
samen met het marketingbureau
Viduro uit Horst een plan uitgestippeld om nog meer bezoekers te bereiken. Daarvoor is onder andere de
werkgroep uitgebreid met twee jonge
vrijwilligers die deskundigheid in huis
hebben op het gebied van moderne
communicatie: Youtube, Instagram
en Facebook.
Bovendien wordt er een foto- en filmsessie gehouden zodat het Wereldpaviljoen nieuw foto- en filmmateriaal heeft voor o.a. flyers, website,
social media en presentaties.
………………………………………

Bezoekers

In het voorbije jaar brachten bijna
5100 mensen een bezoek aan het
Wereldpaviljoen. Het streven is om
het komend jaar meer bezoekers te
kunnen ontvangen. In dat verband is
een actie van de mondiale groep SOS
Meerlo-Wanssum van groot belang.
Deze jubilerende groep heeft alle 240
klassen van het basisonderwijs in de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray uitgenodigd om een educatief
bezoek te brengen aan het Wereldpaviljoen. SOS Meerlo-Wanssum betaalt
de entree.
Daarnaast verwachten we dit jaar

naast scholen uit Noord- en Midden
Limburg nog meer scholen uit NoordBrabant. Met name in Deurne en Boxmeer zijn daartoe initiatieven genomen.
………………………………………

Wereldpaviljoen 2.0
Met de uitbreiding met Ghana heeft
het Wereldpaviljoen meer mogelijkheden voor gevarieerde arrangementen en het ontvangen van groepen,
organisaties en families. Daartoe
wordt een speciaal arrangement samengesteld.
De ontwikkelgroep heeft inhoudelijk
een programma opgesteld dat leidraad is voor het educatieve en recreatieve programma. In eerste instantie
wordt het recreatieve programma
uitgewerkt en daarna volgt een educatief programma.
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van dinsdag 12 maart 2019.

………………………………………
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