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De Fokker 50 van vliegtuigmaatschappij JetSTAR staat symbool voor
het Wereldpaviljoen. Begonnen als romp en onlangs voorzien van
staart en vleugels nadert de Fokker 50 zijn voltooiing. Gestaag opbouwen, perfectioneren en professionaliseren, zoals het hele plan Wereldpaviljoen.
De spectaculaire entree voor het Wereldpaviljoen staat als een huis!
Sinds de opening zijn zo´n 15.000 passagiers met de JetSTAR naar San
Pedro in Nicaragua gevlogen. En sinds medio november kunnen de bezoekers ook een terugvlucht van San Pedro naar Airport Steyl boeken.
Met een sensationele landing!
Het Wereldpaviljoen opende in oktober 2014 met het inleefatelier Nicaragua. Een jaar later werden de eerste
gesprekken gevoerd voor uitbreiding
met een Afrika-Ghana inleef paviljoen. Het afgelopen jaar zijn de plannen verder ontwikkeld voor uitbreiding en voltooiing van het Wereldpaviljoen. In het nieuwe atelier wordt
vooral gewerkt met Virtual Reality,
Skype en Simulatie. Het bestuur heeft
ingestemd met het ontwerp van Gidi
Roosen. Tegelijk is de werkgroep
Ghana aan de slag gegaan met het
beschrijven van een cultureel programma. We werken samen met docenten en leerlingen van het Dendroncollege Horst en het Blariacumcollege in Blerick. Ook overleggen we
met organisaties uit de regio die projecten hebben in Ghana. Bovendien
zijn contacten gemaakt met gemeente en provincie en enkele stichtingen
en vermogensfondsen om de benodigde gelden bijeen te krijgen. De gemeente Venlo heeft laten weten het
project financieel te ondersteunen.
Provincie en fondsen hebben de aanvraag in studie.
Zowel in het dorp San Pedro als straks
in Afrika maakt de bezoeker kennis
met andere culturen. En nog steeds
staat beleven, ervaren en doen centraal in deze culturele attractie die in
2017 werd verkozen tot Beste Attractie van Limburg.

……………………………………………………….

Beleidsplan
Gestaag werken we om de beste
attractie te blijven. Met het vaststellen van het beleidsplan 2017/2020
werden de eerste stappen gezet. In
2017 werd ook de professionalisering
van onze vrijwilligersorganisatie ingezet. Dat kost grote inzet van bestuur,
teamleiders en vrijwilligers. Het bestuur werd van acht personen teruggebracht naar zeven. Vanwege haar
nieuwe baan hebben we na enkele
jaren afscheid genomen van secretaris Mariette Custers. In het verslagjaar kregen we op cruciale plaatsen
binnen de organisatie een nieuwe
structuur en nieuwe mensen. De dames van de administratie vormen nu
het secretariaat van de organisatie.
Wethouder Hanno Lamers van Venlo
noemde tijdens zijn werkbezoek het
Wereldpaviljoen een voorbeeld vrijwilligersorganisatie.
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Om een verjonging slag te maken,
heeft het bestuur een tiental mensen
uit de regio in de leeftijd van 40/50
jaar bereid gevonden om deel te nemen in een Klankbordgroep. Deze
groep komt twee tot drie keer per
jaar bijeen. De leden uiten vanuit hun
kennis en netwerken ideeën en suggesties om het Wereldpaviljoen te
blijven verfrissen. Bovendien zijn contacten gelegd met leerlingen Virtuel
Reality van het Dendroncollege in
Horst.

Om de jeugd te blijven bereiken,
werd zowel in het beleidsplan als binnen deze Klankbordgroep gepleit om
meer gebruik te gaan maken van Social Media. Samen met enkele leden
van de Klankbordgroep en met steun
van De Jongens van Boven uit Venray
is eind 2017 gestart met een intensief
Facebook-verkeer. Minstens twee of
drie korte berichten per week. Het
effect is nu al dat elk bericht thans
door meer dan duizend mensen
wordt bekeken. Onderzocht wordt
nog hoe we Instagram kunnen integreren.
……………………………………………………….

Bezoekers
In het verslagjaar bezochten minder
bezoekers het Wereldpaviljoen dan
het jaar daarvoor. Dat had te maken
met het feit dat er minder schoolklassen een bezoek hebben gebracht.
Veertig in plaats van zestig groepen
het jaar daarvoor. Vanaf de opening

tot heden bezochten 178 schoolklassen het Wereldpaviljoen. Uit onderzoek van de werkgroep Educatie blijkt
dat docenten en leerlingen zeer positief zijn over het bezoek aan het
Wereldpaviljoen. “Dit is de mooiste
schooldag van het jaar”, schreef een
van de docenten in het gastenboek.
In het verslagjaar 2017 heeft de werkgroep Educatie een speciaal programma ontwikkeld voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet
onderwijs onder de Spaanstalige
naam: "Problemos en San Pedro".
De werkgroep is gestart met een project om scholen te bezoeken en hen
nader te informeren over de mogelijkheden die het Wereldpaviljoen
biedt in het kader van Wereldburgerschap. Het samenstellen van de programma’s wordt gedaan in samenwerking met de onderwijssectie van
Fair Venlo. Voor de laagste groepen is
een speciaal recreatief programma
met een maatschappelijk sausje
samengesteld.
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Samenwerking Educatie

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.

Met Fair Venlo wordt al geruime tijd
samengewerkt op het gebied van het
educatieve programma. Samen met
onze vrijwilligers vormen zij het Ontwikkelteam Educatie. Daarnaast verzorgt Fair Venlo vanuit deze groep en
op verzoek voorbereidingslessen op
scholen over het thema Wereldburgerschap.

……………………………………………………….

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, 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.

Gasten

We ontvingen ook dit jaar weer enkele bijzondere gasten. Zo was onderwijsdeputé Hans Teunissen te gast.
Hij informeerde het bestuur over subsidiemogelijkheden. Vertegenwoordigers van de stedenbanden Groningen
en Helmond brachten een werkbezoek. Enkele Ghanese voetballers die
bij eredivisionist VVV-stage liepen en
actief zijn bij een project van Venlonaar Bart van der Grinten in Ghana
lieten zich informeren over de Ghanaplannen. Ze willen graag in de toe-
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komst vanuit Ghana een bijdrage
leveren. Naast enkele Duitse groepen
kwam ook een grote groep Franse
kinderen uit Lille op bezoek.
Tijdens de herfstvakantie schilderde
de Nicaraguaanse muurschilderes
Tania Gutierres Cerrato samen met
kinderen de muur van de entree
bij de douane. Een kleurrijk geheel
verbeeldend het land Nicaragua.
Een mooi samenwerkingsproject met
het Landelijke Beraad Stedenbanden
Nederland-Nicaragua.

siast over het programma dat aangeboden wordt. In het gastenboek
staan lyrische reacties van bezoekers.
In de toeristische belangstelling op de
woensdag- en zondagmiddag is het
afgelopen verslagjaar ongeveer gelijk
gebleven. De reacties zijn unaniem
lovend. Zoals oud-profwielrenner
Peter Winnen het noteerde in het
gastenboek: Hij was er met een kleinzoon. “Zo, dit was nog eens echt een
dagje uit met de kleinkinderen. Dank
voor alle vrijwilligers”.

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Arrangementen

Nicaragua

Groei zit er in het aantal bezoekers
dat via speciale arrangementen het
Wereldpaviljoen bezoekt. Zo’n vijftig
gezelschappen, families, verenigingen, vriendenclubjes e.d. bezochten
het Wereldpaviljoen. Om de bezoeken nog meer inhoud te geven, is een
groepje rondleiders geformeerd.
Daarnaast zijn de kinderfeestjes in
het Wereldpaviljoen populair. Vanwege de grote belangstelling worden
er op een woensdagmiddag twee kinderfeestjes tegelijk gehouden.
Ouders en kinderen zijn heel enthou-

In het verslagjaar brachten de vrijwilligers Lei Beurskens, Herman Janssen
en René Poels met hun partners een
werkbezoek aan o.a. San Pedro in Nicaragua. Ze deden daarover uitgebreid verslag via Facebook en de
website.
Tijdens een openbare bijeenkomst in
de theaterruimte deden ze eveneens
verslag in woord en beeld (film, foto).
Een prachtig filmverslag samengesteld door Lei Beurskens.

……………………………………………………….

Vrijwilligers
Het Wereldpaviljoen is een vrijwilligersorganisatie. We hebben zo’n 70
actieve vrijwilligers voor de diverse
disciplines. Vooral op de zondagmiddagen zitten we redelijk krap. Via de
vrijwilligers-centrales van Venlo en
Venray en publicaties in de wijkkrant
en de diverse media proberen we geregeld mensen te interesseren voor

JAARVERSLAG WERELDPAVILJOEN STEYL 2017

een vrijwilligersbaan bij het Wereldpaviljoen. Het afgelopen jaar zijn op
deze wijze reeds verschillende vrijwilligers toegetreden.

vrijwilligersorganisatie niet in staat
zijn om actief mensen via Social
Return te kunnen plaatsen. In een
enkel specifiek geval waarbij de interesse één-op-één aansluit bij het vrijwilligerswerk in het Wereldpaviljoen
is dat wel gelukt. Om meerdere mensen te kunnen plaatsen moet je als
organisatie dagelijks begeleiding kunnen aanbieden. Dat lukt niet altijd
even gemakkelijk.
……………………………………………………….

Communicatie

Een van de vrijwilligers is de 18-jarige
Admad Alloush. Hij is met zijn familie
(vader, moeder en zes kinderen) uit
Syrië gevlucht en woont nu in Steyl.
Hij studeert aan de Gilde Opleidingen
afdeling logistiek, loopt stage bij VieCuri ziekenhuis Venlo, werkt in de
avonduren bij een supermarkt en was
vrijwilliger bij het Wereldpaviljoen.
Door Gilde Opleidingen Limburg werd
hij in 2017 uitgeroepen tot Toptalent
2017! Vanwege zijn studie, hij wil arts
worden en straks teruggaan naar
Syrië, moest hij het vrijwilligerswerk
eind van 2017 opgeven. In het verslagjaar hadden we tevens zes vrijwilligers uit Oeganda, Irak, Syrië, Iran en
Marokko.
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.
Tijdens het verslagjaar hebben we
leerlingen van de Gilde Opleidingen
gehad die bij ons maatschappelijke
stage liepen. Bovendien werken we
nauw samen met de gemeente Venlo
en het project Social Return. Wethouder Hanno Lamers kwam speciaal
naar het Wereldpaviljoen met Limburgse vlaai om de vrijwilligers te
danken voor hun bijdrage in dit project. De conclusie is wel dat wij als

We zijn lid van "Liefde voor Limburg"
hetgeen ons in 2017 mooie PR heeft
opgeleverd via hun website en onder
andere via enkele "blogmoeders". In
de toeristische bladen zoals "Beleef
Limburg" en het "UIT-krantje Venlo"
adverteerden we.
We maken veelvuldig gebruik van
Free Publicity door persberichten te
verzenden van actuele ontwikkelingen binnen het Wereldpaviljoen naar
de media. De provinciale zender L1radio, Omroep Venlo, Radio Reindonk
en Omroep Venray besteden geregeld aandacht aan het Wereldpaviljoen via woord en beeld.
Op steeds meer plaatsen in de regio
liggen flyers van het Wereldpaviljoen.
Samen met "Aardbeienland" verspreiden we flyers op enkele tientallen
toeristische plekken in de regio.
Omdat Kloosterdorp Steyl nog een te
onbekend begrip is, hebben de culturele partners van Steyl samen met
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steun en onder leiding van de gemeente Venlo het communicatie- en
adviesbureau Viduro ingeschakeld
voor een communicatie– en marketingplan. Het Wereldpaviljoen doet
daar actief aan mee. In de loop van
2018 wordt het resultaat bekend gemaakt.
……………………………………………………….

La Cantina
We zijn gestart met een terras tijdens
mooie zomerse dagen op de reguliere
openingstijden woensdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Omdat er in kloosterdorp Steyl op de
maandag geen horeca geopend is,
werd voorgesteld het terras op de
maandag open te stellen. Wel moesten we dan een kostbare afzuiginstallatie installeren. Na evaluatie is besloten hiervan af te zien.

Stichting Klooster Dorp Steyl
De Stichting Kloosterdorp Steyl is
sinds eind van het verslagjaar de
nieuwe eigenaar van het hele gebied
incl. de gebouwen tegenover het Missiehuis, waaronder de grote monumentale drukkerij. In dat complex huren wij ruimtes. De huurovereenkomsten die we met het Missiehuis hebben afgesloten voor de periode van
vijf jaren is door de Stichting Kloosterdorp Steyl overgenomen. Met het
stichtingsbestuur hebben we enkele
keren per jaar overleg.
Met de broeders, paters en zusters
van Steyl hebben we uitstekende
contacten en werken we geregeld
samen. Zo werken wij nauw samen
bij het contracteren van grotere groepen waarbij het Missiehuis geregeld
maaltijden e.d. verzorgd.

……………………………………………………….

Concerten/meetings
In het verslagjaar hebben twee uitverkochte concerten plaatsgevonden
in het Wereldpaviljoen. Begin januari
een concert van "Cultuurpodium De
Speelplaats" en de laatste dag van
het jaar een Frans getint concert van
de groep "Muzifique". Een grote
meeting was de uitwisseling "Syriërs
ontmoeten Limburgers en omgekeerd". In het kader van ‘elkaars culturen leren kennen’ werden verhalen
voorgedragen over Syrië en Limburg
en was er muziek van beide culturen.
De 150 gasten genoten met volle teugen. Van deze uitwisseling is een uitgebreid verslag gemaakt.

……………………………………………………….

Overleg
Het Wereldpaviljoen is lid van het
Cutureel Partneroverleg Steyl. Bovendien maken we ook deel uit van het
Mondiaal Noord-Limburg overleg.
Verder zijn er collegiale contacten
met Studio Globo in België en de
stedenbanden Gennep-San Pedro,
Maastricht-Rama en Helmond-San
Marcos.
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Financiën
Het Wereldpaviljoen krijgt voor de
jaarlijkse exploitatie geen subsidie.
Ook in 2017 draaiden we nog met
een verlies. Dat hebben we kunnen
opvangen dankzij een bijzondere gift
van woningstichting Wonen Limburg
tijdens de opening van het Wereldpaviljoen. De jaarrekening van 2017 is
onderdeel van dit verslag.
Onder de kop ANBI wordt dit op de
website
gepubliceerd.
Jaarlijks ontvangen we van onze
"Vrienden van het Wereldpaviljoen" (we hebben er inmiddels 17)
een mooi bedrag van € 50,- per
vriend en betalen de ‘eigenaren’ van
de vliegtuigstoelen per twee jaar
€ 200,- per stoel. Voor de organisatie
van o.a. de Syrië ontmoetingsdag
hebben we met succes een beroep
kunnen doen op enkele stichtingen in
de regio.
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De plannen voor 2018
Het nieuwe jaar staat volledig in het teken van een drietal actiepunten:
* Verdere professionalisering aan de hand van het beleidsplan 2018-2021
* Uitbreiding met een Afrika-Ghana paviljoen belevingscentrum
* PR-activiteiten volledig inzetten op Social Media
De eerste drie jaren van het Wereldpaviljoen hebben we met z’n allen vanuit het niets een prachtig Wereldpaviljoen gerealiseerd. Met mooie uitverkiezingen ("Meest Maatschappelijke Uitje" tot en met de"Beste Attractie
van Limburg") konden we in de media en op de Social Media goed scoren.
Aan de hand van het beleidsplan
2018-2021 zetten we nu alles op alles
om de organisatie verder uit te bouwen en te professionaliseren. Zo zullen er vaker overleggen plaatsvinden
van de afzonderlijke teams en soms
samen. Bovendien organiseren van
we een of twee teambuildingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers die in
het
teken
staan
van
o.a.
"Gastvrijheid" en "Eigenaarschap".
Verder zullen we vrijwilligers blijven
werven vooral voor onze horeca en
recreatie. Dat gebeurt onder andere
via de Vrijwilligerscentrales van Venlo
en Venray en door publicaties in
weekbladen en wijkkranten.
Een van de acties van het bestuur is
om het bestuur de komende jaren te
verjongen. Daarvoor worden functieprofielen opgesteld om via advertenties kandidaten te werven. Met de
Klankbordgroep wordt dit jaar intensiever samengekomen om nieuwe
ideeën en suggesties te genereren.

Het bestuur hoopt dat dit leidt tot de
definitieve uitvoering van deze lang
gekoesterde wens c.q. noodzakelijke
stap.

Uitbreiding

Streven

Met de uitbreiding in Afrikaanse sfeer
en met daarin extra aandacht voor
Ghana en de Vluchtelingenproblematiek wil het bestuur de cultuurbeleving op een nog hoger peil brengen.
Dit door onder andere Virtual Reality
te introduceren. De realisering van dit
project is kostbaar. De gemeente
Venlo heeft al haar medewerking toegezegd net als enkele lokale stichtingen. Met de provincie en enkele
fondsen wordt overleg gevoerd.

Het streven is om in 2018 het jaar af
te sluiten met meer dan 5000 bezoekers. Aldus besproken op de bestuursvergadering van dinsdag 10
april 2018.

Intensief
Met steun van het bestuur zal de
werkgroep Educatie dit jaar intensief
scholen benaderen en tekst en uitleg
geven over de mogelijkheden die het
Wereldpaviljoen biedt in het kader
van Actief Wereldburgerschap. Het
bestuur onderzoekt ook mogelijkheden om de scholen een handje te
helpen bij het zoeken naar geldmiddelen voor het vervoer naar Steyl.
Dit jaar wordt door de werkgroep Prcommunicatie vol ingezet op Social
Media. Er is gestart met intensieve
berichtgeving (kort en krachtig, minimaal twee keer per week) via Facebook en grotere berichten/verhalen/
reacties op de website. Daarnaast
wordt dit jaar geëxperimenteerd met
Instagram.

René Poels, voorzitter
Ton Dols, secretaris
Huub Lichteveld, Penningmeester
En de bestuursleden Gerry Jacobs,
Henk Janssen, Jan van Schaijk en
Leo Janssen.

REACTIES UIT HET GASTENBOEK 2017

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

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
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 verzorgt, groeit er een plantje uit.
Dit was mijn verhaal, het was er superleuk!!!
Dilara
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

Wereldpaviljoen is super leuk! Dit is mijn
2e keer .
Groetjes, Emma, gr.8 Venray
2 februari 2017:
Namens de bs. De Octopus willen wij
jullie bedanken voor deze leerzame,
afwisselende en zeer goed
georganiseerde ochtend!
Groep 6a.

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!
G roep 4C, bs. Den Doelhof, Meijel
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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

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
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
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
Erg indrukwekkend, mooi gebracht!
Geeft alles goed weer qua sfeer en land.
Ik zal verder reclame ervoor maken!
Hugo
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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!
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

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!!

Zo, dit was nog een echt dagje uit met
de kleinkinderen! Dank voor alle vrijwilligers.
Peter Winnen, Mieke, Dante, Gioia
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
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

Een prachtig project. Veel kinderen en
volwassenen kunnen hier veel leren.
Veel succes met alles! Bedankt voor de
interessante rondleiding.
Gisela
Beste mensen, die dit organiseren.
Bedankt voor de leuke dag, ik vond het
super indrukwekkend.
Groetjes, van Raysana

Het heeft mij veel plezier gedaan om
zo veel verschillende dingen uit te
proberen.
Elisabeth uit Frankfurt
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Wij vonden het heel gezellig hier en leuk.
Je kunt hier veel leren en er zijn veel verschillende activiteiten te doen.
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

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
10 oktober 2017:
Een geweldige, leerzame ochtend
met de strenge directeur, de maestro
en mamma! We zijn wereldburger
geworden.
Bs. “De Hasselbraam”, Deurne
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

Lieke en Jainy

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
11 oktober 2017:
Bs. Zeilberg, groep 6, 33 leerlingen.
Een hele mooie, actieve, leerzame
ochtend voor de kinderen. Bedankt dat
we weer mochten komen!
3 november 2017:
Dank jullie wel voor de geweldige,
interactieve, leerzame en super gezellige
morgen in
San Pedro. Groetjes van iedereen.
Bs. ’T Kapelke’ uit Lomm

