Educatief schoolbezoek

Word ook vrijwilliger

wereldpaviljoen.com/op-bezoek/schoolbezoek-groep-5-tm-8

wereldpaviljoen.com/over-ons/vrijwilligers

Kom met groep 5,6,7 of 8 van het Basisonderwijs naar het
Wereldpaviljoen en leer eens een andere cultuur kennen.
Voor deze groepen bieden wij een Educatief programma
aan, dat aansluit bij het curriculum van de school over
(Wereld-)burgerschap. Voorbereiding op school met
materialen die wij ter beschikking stellen.
Naast dit programma is er een speciaal belevingsspel
voor leerlingen van groepen
7 en 8 Basisonderwijs en
klas 1 en 2 Voortgezet
onderwijs.

Het Wereldpaviljoen is een vrijwilligersorganisatie, momenteel zo’n 70 personen. Voor enthousiaste, gemotiveerde en
creatieve vrijwilligers is altijd plaats in onze organisatie.
Heeft u belangstelling?
Stuur een mail naar
info@wereldpaviljoen.com

Boekingen lopen via het
loket van Cultuurpad
T. +31 (0)88 7307 400
of mail naar
info@cultuurpad.nl

Ervaren, beleven
en doen in het
Wereldpaviljoen

Wij nodigen u uit voor een
oriënterend gesprek en
een rondleiding door het
Wereldpaviljoen.

Word Vriend van of Sponsor
wereldpaviljoen.com/over-ons/vrienden-van

Schoolreisje basisonderwijs
wereldpaviljoen.com/op-bezoek/schoolreisje-groep-2-tm-4

Naast het educatieve programma is het ook mogelijk om
het Wereldpaviljoen te bezoeken als schoolreisje. Iedereen
krijgt een vliegticket en een paspoort om naar naar
Nicaragua te vliegen. Na de douanecheck bezoek je het
stadje San Pedro. Je kunt vrij spelen in alle gebouwen,
interactieve games spelen,
filmpjes kijken of een kaartje
per mail verzenden vanuit
Nicaragua met je eigen foto.
In het atelier kun je met
afvalhout speelgoed maken
of houtbranden. Sieraden
maken, weven en andere
snuisterijen knutselen in
onze workshop.

Het Wereldpaviljoen is een non-profit organisatie. Voor
de exploitatie ontvangt het geen subsidies. De Stichting
Vrienden van het Wereldpaviljoen is opgericht voor
financiële en andere ondersteuning van de stichting en
beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
Help ons door Vriend te worden van het Wereldpaviljoen
voor een bedrag van € 50,- per jaar (of ’n bedrag naar
keuze). Daarmee helpt u ons om jonge mensen bagage mee
te geven voor Wereldburgerschap.
Wilt u ons project financieel
ondersteunen, of kent u
personen of fondsen, laat
het ons weten. Een manier
om ons bijvoorbeeld
te steunen is een vliegtuigstoel in onze JetSTAR Fokker
50 te adopteren voor € 200,per twee jaar.

Het Wereldpaviljoen is een culturele, educatieve
attractie en toeristische en heeft tot doel om kinderen,
jongeren en volwassenen kennis te laten maken met
andere culturen op een belevingsgerichte manier.
De bezoekers ‘vliegen’ in een heuse Fokker 50 naar de
andere kant van de wereld en stappen uit in het inleefatelier Nicaragua. Jong en oud waant zich in een stad
met een plein, kerk, school, fabriek, bank, winkel en nog
veel meer. Er zijn plannen om het Wereldpaviljoen
binnenkort uit te breiden met een inleefatelier Ghana.
Het Wereldpaviljoen wordt gerund door vrijwilligers.
Door ANWB in 2015 verkozen in de top 3 van Nederland
als meest maatschappelijk uitje.
Op de website www.wereldpaviljoen.com
wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Toeristisch bezoek

Arrangementen/groepen

wereldpaviljoen.com/op-bezoek/toeristisch-bezoek

wereldpaviljoen.com/op-bezoek/arrangementengroepen

Op woensdagmiddag en op zondagmiddag van
13:00-17:00 uur is het Wereldpaviljoen voor het publiek
geopend. Een ideale attractie voor het hele gezin of een
leuke aanvulling op een fiets-wandeltocht. Je stapt in onze
Fokker 50 JetSTAR en het avontuur begint.
Na de landing wandel je
door het stadje San Pedro,
kun je films bekijken, spellen
doen en in de workshops
van afvalmateriaal speelgoed en snuisterijen maken.

De ambiance van het Wereldpaviljoen in Steyl ademt een
bijzondere Midden-Amerikaanse sfeer. Een unieke locatie
voor vergaderingen, brainstormsessies, teambuilding of
presentaties van bedrijven e.d. Maar ook voor familiedagen, vrienden/vriendinnenclubjes of personeelsverenigingen. We heten uw
gasten welkom met een
korte inspirerende inleiding
over de achtergrond van het
Wereldpaviljoen, Fair Trade
en wereldburgerschap.
Hierna zijn er diverse mogelijkheden om uw programma
op maat uit te breiden.
Deelname v.a. 15 personen.
Afhankelijk van het gewensteprogramma wordt voor u
een offerte gemaakt.
Een aanvraag voor reservering doet u via
www.wereldpaviljoen.com/reserveren

In La Cantina en op het
terras is koffie, thee, gebak
en een drankje verkrijgbaar.

Kinderfeestje
wereldpaviljoen.com/op-bezoek/kinderfeestje

De jarige komt samen met vriendjes en vriendinnetjes
naar Steyl. Het feestje begint met een vliegreis in een echt
vliegtuig. Eenmaal in het dorp San Pedro kun je spelen in
het dorp, wordt er gezongen, kun je films bekijken, zijn er
lekkere hapjes en frisdrank en mogen alle kinderen leuke
snuisterijen maken. In de hal draait er ook een miniatuurkermis gemaakt van afvalmaterialen. Kortom een kinderfeest om nooit te vergeten.
Naast cadeautjes mag de
jarige ook de Piñata stuk
slaan voor een speciale
verrassing.
Uit te breiden met pannenkoekjes bakken en versieren
en/of een Percussie workshop.

La Cantina:
(H)eerlijke koffie/thee, Limburgse vlaai, frisdranken e.d.
Catering
Lokale ondernemers, met wie wij samenwerken, kunnen de
catering voor u verzorgen, zowel in het Wereldpaviljoen of
in een van de etablissementen van Steyl.
Aanvulling programma:
Een interactieve kunstperformance door Jan Wilms en zijn
VUUR-collage of een workshop West Africaanse Percussie.
Indien gewenst kan uw
groep deelnemen aan een
kloosterlunch om 12:00 uur
in het Missiehuis.
U kunt het programma
verder uitbreiden met ’n
hele dag Steyl, door een
bezoek te brengen aan o.a.
het Missiemuseum, het
Missiehuis met de tuinen en
het Ketelhuis etc..

Welkom in het
Wereldpaviljoen
Steyl

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl
Tel: +31 (0)77 374 5973
Mobiel: +31 (0)6 5562 0769
E-mail: info@wereldpaviljoen.com
Facebook.com/wereldpaviljoen
Openingstijden:
Woensdag: 13:00-17:00 uur
Zondag: 13:00-17:00 uur
Scholen:
ma. t/m. vrij. op afspraak
Arrangementen-Groepen:
maandag t/m zondag op afspraak
Kinderfeestjes:
op afspraak
Voor meer info zie:

www.wereldpaviljoen.com
Donaties: NL 97 RABO 0106 98 2907

