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Het vijfde jaar
Op vrijdag 14 oktober 2014 opende gouverneur Theo Bovens het Wereldpaviljoen met het
inleefatelier Nicaragua (San Pedro). Van begin af aan tot nu hebben duizenden gasten het
Wereldpaviljoen bezocht. Onder hen ook veel klassen van het basis- en voortgezet onderwijs
en groepen van KBO, vrouwenorganisaties en families. De reacties van de bezoekers zijn zeer
positief. Niet alleen over de opzet en achtergrond van het Wereldpaviljoen maar ook over de
enorme inzet van de vrijwilligers. De pioniersfase zijn we gepasseerd en werken thans aan een
professionele vrijwilligersorganisatie. We staan aan de vooravond van een nieuwe uitdaging:
de uitbreiding met een inleefatelier Ghana.

We gaan uitbreiden met GHANA
Onze culturele attractie het Wereldpaviljoen
in Steyl gaat uitbreiden. Vier jaar na de opening van het Wereldpaviljoen! De huidige
theaterruimte wordt omgetoverd in een Afrikaanse sfeer, om precies te zijn in Ghana.
Ook hier staat beleving hoog in het vaandel.
Het ontwerp is van bureau GIX-Interiors &
Exhibitions uit Horst die het samen gaat bouwen met het bedrijf FRAAI Projects uit Oosterhout. Beide bedrijven tekenden ook voor
het zo succesvolle Nicaragua paviljoen. GIX is
bekend van de ontwerpen van grote inzendingen voor beurzen en exposities wereldwijd. Het Venlose bedrijf Lagotronics Projects
gaat voor het Wereldpaviljoen "VR- experiënce installaties" ontwikkelen en aanleggen.
Ook dit bedrijf heeft zijn sporen wereldwijd al
verdiend. Naast Virtual Reality is straks in het
Ghanapaviljoen nog veel meer te beleven en

Foto: CEO Mark Beumers van Lagotronics en
Wereldpaviljoen voorzitter René Poels bezegelen de
samenwerking.

te bekijken. In de tweede week van februari
2019 wordt met de realisering gestart. In de
loop van de maand maart wordt het nieuwe
inleefatelier Ghana geopend. In de tussentijd
is het Wereldpaviljoen normaal geopend met
de bekende vliegreis naar Nicaragua en het
inspirerende bezoek aan ’t dorpje San Pedro.>

Het bestuur heeft bewust gekozen om in het
Ghanapaviljoen naast het normale programma ook te kiezen voor een moderne manier
van presenteren via Virtual Reality die vooral
de jongeren zal aanspreken, legt voorzitter
René Poels van het Wereldpaviljoen uit. “We
hopen ook dat dit extra bezoekers gaat aantrekken”. Mark Beumers, CEO van Lagotronics Projects, is blij met deze opdracht. “We
werken wereldwijd en dan is het heel erg
mooi om dicht bij huis in Steyl zo’n bijzonder
educatief en recreatief project mede mogelijk
te maken”. Alles bedoeld om de verschillende culturen wereldwijd wat concreter in
beeld te kunnen brengen. Zodoende hoopt
het Wereldpaviljoen mee te helpen aan het
creëren van meer begrip voor elkaar. Specifiek daarmee starten bij het basisonderwijs.

Sponsoring
De realisering van het Ghana paviljoen wordt
mogelijk doordat de gemeente Venlo en de
provincie Limburg subsidies hebben verstrekt. Eerder hadden twee Venrayse stichtingen al een grote bijdrage gegeven.
Verder zijn financiële middelen ontvangen
van onder andere SOS Meerlo-Wanssum,
Prins Bernard Cultuur Fonds Limburg, Rabobank Venlo, Boeken Steunen Mensen, COOP

Steyl, Stichting Vlooienmarkt Deurne, Stichting Trommel- en Fluitercorps Steyl ’61 en
enkele anonieme gevers. In totaal kost het
project € 175.00.

Programma
Voor het Ghana-paviljoen wordt thans door een speciale Ontwikkelgroep onder leiding van
Wilmy Sijben uit Nijmegen een recreatief en educatief programma ontwikkeld. Straks zal de bezoeker aan de hand van een soort draaiboek een wandeling kunnen maken door Nicaragua en
Ghana. Onderweg krijgt de bezoeker opdrachten, kan hij/zij informatie krijgen of doet hij/zij actief mee met games en krijgt visuele informatie door de VR-experiënce.

Bijzondere steun van SOS Meerlo-Wanssum
De mondiale groep SOS-Meerlo-Wanssum
viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. SOS stond
aan de wieg van het Wereldpaviljoen. In het
verleden steunde deze stichting kinderprojecten in de Derde Wereld. Bij gelegenheid
van het zilveren jubileum steunt SOS MeerloWanssum het Wereldpaviljoen bij deze uitbreiding met een bedrag van € 10.000. “Het
Wereldpaviljoen sluit aan bij onze doelstelling.
Bewustwording staat ook bij ons hoog in het
vaandel”, aldus Dionne Boks, voorzitter van
SOS Meerlo-Wanssum.
SOS Meerlo-Wanssum doet nog veel meer. De
komende twee jaren (tot en met einde school

jaar 2019/2020) mogen alle groepen van basisscholen in de gemeenten Horst aan de
Maas en Venray gratis naar het Wereldpaviljoen. SOS betaalt de entreekosten, zijnde
€ 105 per klas. Ruim 250 klassen kunnen van
dit aanbod gebruik maken. De scholen moeten zelf wel voor het vervoer zorgen.

Busrit door Ghana

personenbus gebouwd, waarvan de ramen
monitoren zijn en de passagier in de bus de
rit door Ghana gaat beleven. Daarnaast komt
er een installatie met zes bijzondere VRbrillen inclusief koptelefoon. Via deze brillen
beleven de bezoekers alsof ze bijvoorbeeld
midden in een Ghanees dorp staan of in een
schoolklas op de bank zitten. De films in Ghana zijn gemaakt door filmmaker Marijn Poels.
De derde installatie heeft te maken met bootvluchtelingen.

De nieuwe Ghanaruimte straalt straks een
echte Afrikaanse sfeer uit. Door de kleuren
en het geluid en de vele plaatsen waar de bezoekers activiteiten kunnen ontplooien. Op
de eerste plaats wordt in het centrum een

Victor Vergoossens van Hogeschool Zuyd ontwikkelde samen met het bedrijf BlueTea uit
Ittervoort een speciale simulatie wat vluchtelingen mee maken die per boot naar Italië
reizen. Via de VR-brillen beleven de bezoekers straks ook deze gevaarlijk overtocht.

Vrijwilligers gezocht!
We zijn trots op ons vrijwilligerscorps dat week-in week-uit de bezoekers rondleidt in het
Wereldpaviljoen en verhaalt over de achtergrond daarvan. Er is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe vrijwilligers op het gebied van educatie, recreatie, horeca en de technische
dienst (huismeester). Kent u iemand? Laat het ons weten.
Nieuwsgierig geworden?
Bel 06-556 20 769 of stuur een mail naar: info@wereldpaviljoen.com

"Jullie de klok, wij de tijd"
Om onze vrijwilligers te informeren over het
land Ghana organiseerden we onlangs een
Ghana-avond. Jan Wijnen en Ilse Milot van de
Vrienden van Christopher Sevenum vertelden
over het land en de Droom van kunstenares
Faustina die in 2019 een bezoek aan het Wereldpaviljoen brengt. Docent Rob Steinhage
en Bart van der Grinten jr. vertelden aan de
hand van foto’s over de cultuur van het land
en over de mensen. Van hen leerden wij dat
de Ghanezen niet met een klok werken. Hun
motto is: "jullie de klok, wij de tijd".
Alice Mensah, geboren in Kumasi (Ghana),
woonachtig in Venray, gaf op een openhartige wijze inzicht in het leven in Ghana en eindigde met een wiegelied dat de vrijwilligers al
mee gingen neuriën. De vrijwilligers gingen
tijdens het informeel deel van de avond uitvoerig in discussie met onze Ghanese gasten
uit Sevenum: Samuel KwekuSarko en zijn
twee dochters EdwinaOfusuaaPhepiri-Sarko
(19) en Gertrude AdubeaOhepire-Sarko (17).
Dat leverde veel leuke ideeën op. Bovendien
zijn er al afspraken gemaakt met het team
Recreatie om Ghanese sieraden te maken.

Ghanese voetballers naar Venlo
Vier Ghanese voetballers komen van 1 februari tot en met eind april stage lopen bij VVV
Venlo in de Koel. De spelers zijn afkomstig uit
Kitase, Ghana, waar de CO Foundation van
het Venlose echtpaar Bart en Emmy van der
Grinten een voetbalschool voor kansarme
jongens heeft opgezet.
Het Wereldpaviljoen heeft ook contacten met
de organisatie van Bart van der Grinten. De
CO Foundation is dringend op zoek naar gastgezinnen die de voetbaltalenten van februari
tot april gratis in huis willen nemen. Het gaat
om vier jeugdvoetballers die tijdens deze periode bij voorkeur in twee gezinnen worden
ondergebracht. CO Foundation zorgt voor de
tickets, visa en verzekeringen, maar kan gastouders helaas geen vergoedingen betalen
voor kost en inwoning.

Wie bereid is de jongens op te vangen, kan
zich melden via:
directoreurope@kitaseactionboysfc.com
De vier Ghanezen zullen ook regelmatig een
bezoek brengen aan het Wereldpaviljoen en
daar waar nodig advies geven over bijvoorbeeld de inrichting.

Educatieve programma
Het Wereldpaviljoen wordt goed bezocht
door groepen van het basisonderwijs en de
eerste twee groepen van het Voortgezet onderwijs. Voor de allerkleinsten was er nog
geen educatief programma terwijl de vraag
vanuit het onderwijs steeds luider werd. Dat
is de reden dat de werkgroep Educatie vanaf
de herfstvakantie 2018 nu ook een educatief
programma heeft voor de groepen 1 t/m 4
van. Een "schoolreisje” met een educatief
sausje.
Net als voor de hogere groepen kunnen deze
bezoeken geboekt worden bij Cultuur PAD:
info@cultuurpad.nl

De QR-Code
van het Wereldpaviljoen
Nieuw is de QR-Code van het Wereldpaviljoen. Deze code komt voortaan op elke publicatie, flyer, affiche e.d. te staan. Als je de QRcode app op de telefoon geïnstalleerd hebt is
het een kwestie van even richten op de QRCode en je krijgt alle informatie van onze
website. De QR-code is gemaakt door Floris
Poels.

Bezoekersaantal gestegen
Het aantal bezoekers is vergeleken met 2017
weer iets gestegen. We registreerden in 2018
ongeveer 5000 betalende bezoekers, 400
meer dan het jaar daarvoor. Daaronder 50
groepen van het basisonderwijs en 1ste en 2e
klassen van het voortgezet onderwijs uit
Noord- en Midden-Limburg en NoordBrabant. Bovendien noteerden we 68 kinderfeestjes met zo’n 500 kinderen. Deze zijn
overigens razend populair. En we ontvingen
40 groepen van seniorenverenigingen en
vrouwenorganisaties tot en met families.
missie". Er is ook een nieuwe plattegrond gemaakt die straks bij alle deelnemers aan de
voorgevel komt te hangen.
Over enige tijd is er ook een nieuwe website
waarop alle culturele instellingen zich presenteren. Los van de gezamenlijke marketing en
publiciteit zorgt elke deelnemer wel voor zijn
eigen marketing.

Steyl, dorp met een missie
Het Wereldpaviljoen maakt deel uit van het
platform toeristische aanbieders van Kloosterdorp Steyl. Het afgelopen jaar hebben we
met alle partners in Steyl onder leiding van
marketing- en communicatiebureau Viduro
uit Horst gewerkt aan een marketingplan
voor Kloosterdorp Steyl. Een nieuwe frisse
uitstraling om Steyl en alle partners op de
kaart te zetten. Zo is er een nieuw logo met
de tekst: ‘Steyl inspireert’. In de gezamenlijke
flyers komt te staan: "Steyl, dorp met een

Donaties en hulp
Het Wereldpaviljoen krijgt geen subsidie van
de overheid voor de exploitatie van dit cultureel centrum. De inkomsten via entree en
omzet in La Cantina vormen een belangrijke
inkomstenbron. Daarnaast worden de stoelen in het vliegtuig elke twee jaar
‘geadopteerd’ door mensen die ons project
graag willen ondersteunen. De stoelen kosten € 200,- voor twee jaar. Daarvoor krijgt de
koper/sponsor een aantal faciliteiten gratis.
Verder kennen we mensen die sympathiek
staan t.o.v. het Wereldpaviljoen en haar
doelstelling. Deze zijn Vriend geworden van
het Wereldpaviljoen door jaarlijks een bedrag

van € 50,- of meer te sponsoren. Geef ons
een seintje als u in uw omgeving mensen of
bedrijven kent die het Wereldpaviljoen zouden willen ondersteunen. Laat het ons weten
via: info@wereldpaviljoen.com of bel met
voorzitter René Poels, tel.: 06 55 62 0769.

Actie Word vriend van het Wereldpaviljoen
Mogelijk bent u al vriend van het Wereldpaviljoen of overweegt u
om dat te worden. Voor 50 euro in het jaar helpt u ons om onze
doelen te bereiken. Bezoekers bagage meegeven voor Wereldburgerschap.
En wellicht kent u mensen in uw omgeving die met een goed verhaal
van U ook Vriend van het Wereldpaviljoen willen worden. Hieronder treft
u een formulier aan dat ingestuurd kan worden. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Ja, ik word ‘Vriend van het Wereldpaviljoen’!
Ik ondersteun dit bijzonder initiatief in Steyl. U kunt ons steunen door ons te machtigen om u
jaarlijks een nota te sturen van € 50,- of dat u jaarlijks dat bedrag aan ons overmaakt op:
IBAN: NL97 RABO 0106 9829 07 t.n.v. Wereldpaviljoen Steyl.
Incassant ID: NL20ZZZ648182170000. Kenmerkmachtiging: Vriend Wereldpaviljoen.
(Uiteraard staat het u vrij om een hoger bedrag te doneren).
Ja, ik word Vriend van het Wereldpaviljoen:
Ik machtig de stichting Wereldpaviljoen om m.i.v. ……………………………
jaarlijks een bedrag van € 50,- af te schrijven van mijn rekening.
Ik maak zelf een bedrag over.
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres + huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN nummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stuur dit formulier naar: Wereldpaviljoen Steyl, St. Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl

