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Het is de ambitie van Stichting Wereldpaviljoen om jeugd en jongeren
op een intensieve manier maar op speelse wijze te leren beseffen dat
er wereldwijd honderden culturen bestaan die allemaal anders, maar
niet beter of slechter zijn dan onze cultuur.
De Stichting Wereldpaviljoen wil daarom een plek realiseren waar
jongeren en volwassenen andere culturen op zo’n educatieve, recreatieve en intensieve wijze kunnen beleven en ervaren, dat zij doordrenkt worden tot op het niveau van wederzijdse acceptatie en verdraagzaamheid.
In de visie van het Wereldpaviljoen ligt op deze manier een betere
wereld binnen handbereik. Bezoekers krijgen meer begrip en respect
voor elkaars doen en laten omdat zij elkaar begrijpen. Zo staat het
omschreven in het Beleidsplan Wereldpaviljoen 2017-2020
Ambities waar maken
Bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen hebben het afgelopen
jaar hard gewerkt om die ambities
waar te maken: bezoekers, jong en
oud, kennis laten maken op een
belevingsachtige wijze met andere
culturen. We zijn op de goede weg.
Gezien de vele positieve reacties in
onder andere het gastenboek slagen
wij erin om zowel een educatief als
recreatief programma aan te bieden
dat aanslaat bij de doelgroep. Het
bestuur heeft in 2016 nadrukkelijk
aangegeven dat het Wereldpaviljoen
ook open staat voor programma’s
voor vluchtelingen met een status.
Na het tweede jaar is de pioniersperiode voorbij en moeten bestuur
en vrijwilligers zich gaan richten
op de toekomst: professionalisering van de organisatie met vrijwilligers en uitbreiden van het aanbod.
Daarom heeft het bestuur dit jaar
intensief van gedachten gewisseld
over onze missie en visie en op welke
moderne wijze wij deze doelen in de
toekomst kunnen blijven bereiken.
Daarvoor heeft het bestuur via de
zogeheten SWOT-analyse de sterke
en zwakke punten op een rij gezet
en daaruit conclusies getrokken hoe

bedreigingen kunnen worden geneutraliseerd. Dat heeft er toe geleid dat het bestuur een beleidsvisie heeft vastgesteld waarin doelen
en resultaten worden beschreven
en de wijze waarop en met wie.

Bezoekersaantallen
Hoewel we hadden gehoopt op
meer bezoekers dan in 2015 (5500
in totaal) boekten we in het verslagjaar ongeveer hetzelfde aantal betalende bezoekers. Wel noteerden we meer schoolklassen in
het verslagjaar, namelijk 78 tegenover 60 in 2015. Daardoor hebben
1950 kinderen van het basisonderwijs in Limburg en Noord-Brabant het educatieve programma
doorlopen in het Wereldpaviljoen.
De belangstelling was niet alleen
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groot vanwege het educatieve aanbod dat een-op-een aansluit op het
curriculum van de scholen maar ook
vanwege het feit dat woningcorporatie Wonen Limburg tot 31 december de entree van alle scholen
betaalden. Vanaf dit jaar moeten de
scholen het bedrag van B100,- per
klas betalen uit hun cultuurbudget.
Afgelopen jaar hebben we twee
evenementen georganiseerd voor
statushouders en Syrische vluchtelingen van het AZC Roekenbosch
te Blitterswijck. De 16 Syrische kinderen kwamen samen met groep 4
van basisschool Megelsheim Meerlo
naar het Wereldpaviljoen. Docenten
en kinderen reageerden enthousiast.
Twee keer mochten we een grote groep mensen met een beperking ontvangen. Ze deden allemaal enthousiast mee met de
performance
van
kunstenaar/
musicus Jan Wilms en knutselden
in de ateliers leuke snuisterijen.

Educatie
Tot nog toe kwamen de schoolklassen op bezoek in het Wereldpaviljoen en ondervinden de kinderen in

kleine groepjes het leven van de kinderen in Nicaragua. Dat educatief
programma is samengesteld samen
met SIEN en het Kunstencentrum
Venlo. In de tweede helft heeft de
werkgroep Educatie met steun van
SIEN een programma ontwikkeld
voor groep 8 van het basisonderwijs
en voor de eerste twee jaren van het
voorgezet onderwijs. Theaterregisseur Cees Rullens heeft onze vrijwilligers voor dit programma begeleid
in de theaterrollen. Volgens dit nieuwe programma spelen de jongeren
ieder een eigen rol en worden geconfronteerd met allerlei zaken die
ze zelf of samen met anderen moeten oplossen. De vrijwilligers spelen
daarbij
een
belangrijke
rol.

Recreatie
De bezoekers op de woensdag- en
zondagmiddag krijgen steevast na
de vlucht naar San Pedro in Nicaragua een rondleiding op maat. Daarna kunnen de kinderen hun eigen
gang gaan door de games te bedienen of in een van de workshops
met afvalmateriaal aan de slag te
gaan. Deze workshops zijn absolute toppers in het Wereldpaviljoen.
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Groepen
Gemiddeld een keer in de week heeft
het Wereldpaviljoen bezoek van grotere groepen zoals vrouwenorganisaties, ouderenverenigingen maar
ook families en vriendengroepen tot
en met bedrijfsuitstapjes. Al deze
groepen krijgen na de vliegreis een
rondleiding met tekst en uitleg over
het reilen en zeilen in het Wereldpaviljoen. Vaak in combinatie met een
arrangement met het Missiehuis en/
of catering in het Wereldpaviljoen.
Grote groepen krijgen een arrangement aangeboden om een bezoek
aan het Wereldpaviljoen onder andere te combineren met een bezoek
aan het Missiehuis en de tuinen of
met andere aanbieders in kloosterdorp Steyl. De samenwerking
met het Missiehuis is uitstekend.
Met de activiteiten buitenschoolse
opvang PADEXPRESS zijn we na een
succesvolle start moeten stoppen
omdat de leidster van deze
groep wegviel. De kinderfeestjes
genieten een grote belangstelling.
Die is zo groot dat op de woensdag- en zondagmiddag vaker twee
feestjes tegelijk worden gevierd.

Vrijwilligers

Het Wereldpaviljoen werkt met 75
vrijwilligers. Het publiek reageert in
het gastenboek zeer positief over
het enthousiasme en de betrokkenheid die de vrijwilligers aan de dag
leggen. De gemiddelde leeftijd van
de vrijwilligers ligt boven de 60 jaar.
Reden dat het bestuur een actie
heeft uitgestippeld om jonge mensen enthousiast te krijgen voor het
Wereldpaviljoen. Zo komt er een
Denktank met volwassenen in de
leeftijd van 35 tot 50 jaar welke het
bestuur ondersteunt en adviseert.
Dankzij het creatieve werk van vrijwilliger Piet Driessen heeft het wereldpaviljoen nu ook een eigen
lied: Kom mee naar San Pedro. Hij
heeft het ingezongen samen met
vrijwilliger Mart Hendriks terwijl de
muziek gearrangeerd is door Nard
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Reijnders uit Broekhuizenvorst. Marijn Poels maakte er een mooie clip
bij met beelden uit ons eigen San Pedro en het San Pedro uit Nicaragua.

Communicatie
In de praktijk blijkt dat kloosterdorp
Steyl en het Wereldpaviljoen nog
te onbekend zijn in de regio. Bovendien kunnen veel mensen zich
niets voorstellen bij het Wereldpaviljoen. Reden dat het Wereldpaviljoen afgelopen jaar een offensief is
gestart. Naast het feit dat het Wereldpaviljoen lid is van Liefde voor
Limburg hebben alle VVV-loketten
in de regio flyers ontvangen. Verder zijn samen met Aardbeienland
Horst duizenden flyers verspreid
op campings, parken en bij hotels.

Via website en facebook worden wekelijks nieuwe berichten en gebeurtenissen van het Wereldpaviljoen de
ether in gestuurd. Bovendien worden geregeld in de lokale weekbladen van 1lokaal berichten geplaatst
of wereldkundig gemaakt via de
lokale radiostations. Helaas meestal
wel in de weekbladen binnen de regio Steyl en minder in heel Noord-

Limburg, terwijl het Wereldpaviljoen
een regionale culturele attractie is.
In maart besteedde de landelijke RTL
4 en 5 televisie via het programma
LifestyleXperience enkele minuten
aan het Wereldpaviljoen. Het resultaat daarvan is niet te meten.
Uitbreiding
Aanvankelijk was het idee om van
alle contingenten een inleefatelier
te realiseren in de vroegere drukkerij. Bovendien komen er meer en
meer bruikbare technologieën beschikbaar die ‘state of the art’ cultuurbelevingen mogelijk maken. Dat
kost veel ruimte (en huur) en vraagt
ook veel meer vrijwilligers om alles
in goede banen te leiden. Dat is
de reden dat het bestuur gekozen
heeft om van de huidige theaterruimte een flexibel inleefatelier te
maken. We starten met een Afrikaanse sfeer met het accent op
Ghana en aandacht voor de vluchtelingenproblematiek. Het Wereldpaviljoen is een plek bij uitstek om
de vluchtelingenproblematiek in de
breedste zin van het woord aan de
orde te laten komen. Kennis maken
met elkaars culturen: wat is de cultuur van de vluchtelingen, en wat is
onze cultuur (normen en waarden).

De plannen om de theaterruimte
aan te passen zijn in ontwikkeling
en daarbij werkt het Wereldpaviljoen samen met diverse organisaties en stichtingen die actief zijn
in Ghana en/of met vluchtelingen/
statushouders.
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Exposities
In de theaterruimte zijn in het verslagjaar twee bijzondere exposities
geweest. De eerste was een fotoexpo van wijlen David van Reen (fotograaf en schrijver)en de presentatie van zijn laatste boek Anbessa’s
dochter. Tijdens de kerstvakantie
startte de expositie van Afrikaans
getinte schilderijen van vrijwilliger
en kunstschilder Leo Amendt.

Concerten
Drie concerten hebben we dit jaar
gehad in het Wereldpaviljoen. Het
eerste van cultuurpodium De Speelplaats met Alles Geit Plat en de andere twee van het duo Pyure.

Bijzonder was ook een lezing in het
Wereldpaviljoen van de voormalige
IRA-terrorist Patrick Magee en de
dochter van een slachtoffer van een
IRA-aanslag, Jo Berry. Thema: vergeving en verzoening. “Voor de jeugd
is het allemaal geschiedenis, wij hebben het meegemaakt”, zei ze. Berry
was daarom ook onder de indruk
van de achtergronden van het wereldpaviljoen in Steyl: elkaars culturen leren kennen waardoor wederzijds begrip ontstaat. De basis voor
dialoog en samenwerking. Het Wereldpaviljoen sluit ook aan bij haar
eigen organisatie in Engeland: Building Bridges for Peace. Magee en
Berry waren aanwezig in Steyl voor
de opening van het The Forgiveness
museum waarin hun verhaal en dat
van vele anderen te lezen valt.
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De ambitie voor 2017 is om het beleidsplan 2017-2020 vast te stellen
waarin wordt aangegeven op welke wijze het bestuur de organisatie
wil aansturen tot een vrijwilligersorganisatie die op een professionele
wijze functioneert. Het Wereldpaviljoen gaat met de provincie Limburg
in gesprek om af te tasten waar mogelijkheden liggen voor een structurele bijdrage.

Met de uitbreiding van een inleefatelier in Afrikaanse sfeer met aandacht voor Ghana en de vluchtelingenproblematiek wil het bestuur de
cultuurbeleving op een nog hoger
peil brengen door virtual reality in
te zetten. De plannen worden thans
uitgewerkt. Het streven is om eind
dit jaar dit atelier in gebruik te nemen. Via eigen inbreng en bijdragen van lokale en landelijke fondsen
en de overheid hoopt het bestuur
voldoende middelen bijeen te krijgen om dit te realiseren.
Uitdaging
Het is een uitdaging voor het Wereldpaviljoen om zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs te blijven enthousiasmeren
voor de educatieve programma’s in
het wereldpaviljoen. Daarvoor is onder meer een Educatie Nieuwsbrief
ontwikkeld en worden scholen persoonlijk benaderd.
Actiepunt
Belangrijk actiepunt is om het Wereldpaviljoen en het kloosterdorp
Steyl en haar partners nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Er is
een marketingplan ontwikkeld en
de werkgroep communicatie gaat
professionals benaderen om het
Wereldpaviljoen als een vorm van
maatschappelijk verantwoord on-

dernemen te ondersteunen met
raad en daad. Een en ander moet er
toe leiden dat het Wereldpaviljoen
in 2020 10.000 bezoekers kan registreren.
Horecavergunning
Nu het Wereldpaviljoen een horecavergunning heeft die ten dienste
staat van de activiteiten mag er ook
een terras aangelegd worden. Het
bestuur streeft ernaar om de horeca
een professionele uitstraling te geven en professioneel te exploiteren.
Het bestuur koestert de grote inzet
van de vrijwilligers. Daar waar wenselijk worden cursussen of excursies
aangeboden om de gastvrijheid op
een nog hoger peil te brengen.
Namens het bestuur
René Poels,
voorzitter
Mariëtte Custers-Holtman
secretaris

Compilatie gastenboek
WERELDPAVILJOEN
2015 - 2016

A

gastenboek WERELDPAVILJOEN 2015 - 2016
B

Compilatie van reacties
uit het gastenboek van het
Wereldpaviljoen 2015 - 2016
Geachte mevrouw van de
creativiteit/knutselactiviteiten
Wereldpaviljoen Nicaragua, Steyl
Afgelopen zondag 10 januari,
waren wij op bezoek bij uw
Wereldpaviljoen. Het was geweldig
interessant. Zo’n kennismaking met
een andere cultuur. Ik vind vooral
het knutselen met wegwerpmateriaal boeiend, omdat wij dat in
Venlo-Oost óók doen met kinderen
2 – 10 jaar. Ondergetekende was
bij de boekenbeurs in Blariacum
College, Blerick geweest. De leerlingen aldaar gaan naar Thailand en
in dat kader maken ze deze passende boekenleggers. (De kraaltjes
e.a. frutsels kunnen met dunne
koordjes, sterk garen, touwtjes e.d.
bevestigd worden).
Vriendelijke groet,
Kitty Verlinden

Ik kon veel leren over Nicaragua.
Ik heb een rammelaar gemaakt en
het was een informatief museum.
Ik vond het leuk,
Groetjes Thijmen
Super! Fijn verjaardagsfeestje
gevierd! Geen kind aan ze gehad.
Bedankt!
		 Suzanne Schrieder,
mama Anne
Super goed georganiseerd.
Wat een enthousiasme!
Veel groetjes, Jolanda
		
Lkr. OBS Harlekijn

n kinderen
Gezichten va
er dan 1000
vertellen me
..
woorden……

Was weer een leuke en gezellige
middag met JongNL-Limburg. Wat
een aanwinst in de regio!
Ontzettend leuk concept. Lekker
creatief bezig zijn en daarnaast heel
leerzaam.
Jonas, Nicole, Thijmen, Jasmijn,
Pepijn & Pelle
Onder het motto: Belofte maakt
schuld heeft de Confrérie de
L’Asperges Limbourgondië vandaag
het beeld van Michael aangeboden
aan het Wereldpaviljoen. De kerk in
het dorpje is hiermee compleet Wij
wensen het bestuur van het Wereldpaviljoen een goede toekomst.
Pieter Smits, president
We hebben een fantastische leuke
ochtend gehad! De kinderen waren
erg betrokken door de vele afwisselende activiteiten! Leuke binnenkomst en het vervolg ook!
Een aanrader!
Marloes Philipsen en groep 6
		
De Meent, Leunen
Het was hier heel leuk! Ik ben er
met oma en opa geweest! Super
leuk! Ik kom hier zeker nog eens
terug met mama en papa.
Groetjes, Freja
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Wat hebben we genoten! De kinderen vonden het fantastisch. We
zijn echt een dag in Nicaragua geweest. Petje af voor de organisatie!
Groetjes gr. 6 St. Jozef,
Bergen
Groep 7 van School met de Bijbel
Venlo heeft een fantastische ochtend beleefd en heeft met heel veel
plezier geleerd, gewerkt, gekookt,
gezongen, geknutseld. Wat een
prachtig Wereldpaviljoen.
Leerlingen groep 7

Wat is dit een geweldig concept!
Keep up the good work! We gaan
er een mooi item van maken voor
RTL 4 en 5.
Nathalie & Daniël,
Lifestylexperience RTL

Lieve mensen van het
Wereldpaviljoen:
Vanmiddag hebben wij het feest
mogen vieren, in dit sfeervolle
Wereldpaviljoen, t.g.v. het 90-jarige
verjaardagsfeest van onze moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder.
Fientje Benders-Noten. Wat schitterend om deze sfeer in ons mooie
Steyl te ervaren. We danken de
vrijwilligers (Jacqueline en collega’s)
voor de gastvrijheid. Het was erg
gezellig. We wensen iedereen nog
geweldige succesvolle jaren hier op
Steyl.
Tot ziens!
Nathalie Mallee
Het was een leuke leerzame reis!
Dank je wel!
Jeugdbeweging
Hubertus Blerick

Met dochter en Ton en de kinderen
rond geweest, armband gemaakt,
naambordje. Leuk om eens in een
andere wereld te kijken.
Hartelijke groeten
familie Bouten

Muchos Grazias. Geweldig, leerzaam, blik verruimend. Compliment! Gezichten van kinderen
vertellen meer dan 1000 woorden.
Escula Kom.mijn
Groep 6, Belfeld

Wij, Femmes, hebben een heerlijke
reis naar Nicaragua gehad! Het
was een fantastische ervaring. Wij
wensen alle vrijwilligers heel veel
succes!
“Femme”

Leuk opgezette en leerzame
middag: hou het sjoelen erin!
Familie Lecluse

Groep 8A heeft een fantastische
morgen gehad. Wat een geweldig
paviljoen! De kinderen hebben
zich goed kunnen inleven en hard
gewerkt in San Pedro. Bedankt voor
de fijne begeleiding en veel succes!
R. Scheijmans en groep 8
OBS De Graswinkel Weert

Beste medewerkers, Heel hartelijk
bedankt voor deze geweldige ochtend! Het is een hele mooie locatie,
er zijn zeer gevarieerde activiteiten
en de organisatie is perfect.
Complimenten! Alle kinderen zijn
de hele tijd enthousiast en betrokken bezig geweest. Heel leerzaam!
Obs Aan de Roer, groep 5A,
Claudia
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Hele leuke ochtend gehad.
Kinderen en ouders zijn erg
enthousiast… mooie omgeving,
duidelijke uitleg door enthousiaste
leiding, er vriendelijk. Voor herhaling vatbaar. 1 Kind (Luna) vond het
de beste dag van haar leven. Heel
erg bedankt voor de uitnodiging,
namens Mia Sicilia vond het heel,
heel, heel erg leuk.
Groetjes, OBS Aan de Roer,
namens Henny en juf Wendy
(groep 5B)

De Wereldpaviljoen:
• Een plek om te leren, ontdekken,
doen voor kids en oud.
• Hele leerzame middag gehad, 		
waarin we veel geleerd hebben 		
over een andere cultuur.
• Enorme bewustwording, door de
inzet van lieve, enthousiaste 		
mensen!
• Jullie dragen een steentje
bij aan ontwikkeling…..
ga zo door!!
Fallon

Phantastisch und lehrreich! Ein
toller Tag mit unseren Enkeln!
L. Dorths

Wij waren hier met 23 leerlingen
uit groep 6 van Bs. De Meule, Venlo. De kinderen werden tijdens de
voorbereidingen op school steeds
enthousiaster en vanochtend was
het eindelijk zover! Met het vliegtuig naar Nicaragua! Er is door alle
kinderen hard gewerkt in de keuken, de winkel, de enveloppenfrabriek, op school en in het dorpshuis
om de voorbereidingen voor het
dorpsfeest op tijd af te krijgen. Het
enthousiasme en de betrokkenheid
van de kinderen was groot.
Het hele gebouw, alle enthousiaste
vrijwilligers, de hele sfeer ademde
“Nicaragua”. Een hele mooie aanvulling op het schoolse lesprogramma en een goede aansluiting op de
lessen over Nicaragua door “Fair”.
Een echte aanrader en zeer zeker
voor herhaling vatbaar! Namens
alle kinderen van groep 6…..
GRACIAS.
Henny Vullings, leerkracht
groep 6 Bs. De Meule

Buenos Dias Mama… en natuurlijk
alle andere lieve vrijwilligers van het
Wereldpaviljoen. Geweldig om deze
ervaring met jullie te mogen delen.
Prachtig om in een andere wereld
terecht te komen en om zo in aanraking te komen met de manier van
leven in een totaal ander land.
Adios! Gegroet Maestro
Bs. Onder de Wieken, Meterik
Met de “joengs” uit Middellimburg
zijn we vanaf 1987 ieder jaar een
weekend onderweg. Vrienden van
destijds nog altijd met elkaar onderweg. Het Wereldpaviljoen is een
openbaring voor een ieder, mooi
opgezet en een culturele verrijking!
Inclusief wat vrijwilligerswerk, een
mooie ervaring. Bedankt!
Het was leuk, Gringo!
Hoop dat jullie nog lang doorgaan
met deze formule. Praktische
ervaringen zijn waardevoller dan
het lezen uit boekjes.
Ger Fonteijn, groep 7

Super leuk. Ook groep 8 heeft
genoten. Ze zijn continu bezig.
Complimenten voor jullie!
Bs. Sint Martinus, Venlo
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Flore was hier om samen met oma
en opa te kijken hoe haar leeftijdsgenootjes in Nicaragua leven. Ze
zal beslist veel te vertellen hebben
als ze morgen in België naar haar
kleuterklasje zal gaan. Een indrukwekkende betekenis!!
Flore met oma & opa
Lieve mensen,
Dank voor jullie gastvrijheid en gezelligheid. Onze zoon Emiel is goed
in het zonnetje gezet met z’n 6 jaar,
vriendjes-vriendinnetjes en broerzus. Heel leuk initiatief en zeker een
aanrader. Voor veel verschillende
leeftijden leuk! We hebben genoten! Dank jullie wel
Sander & Mariëtte, Niels, Lieke
& Emiel Joppen, Grubbenvorst
Hallo allemaal,
Bedankt voor de geweldige, gezellige en leerzame ochtend. De
kinderen, juffen en mama’s hebben
hier zeker van genoten! Hopelijk
mogen we volgend schooljaar weer
terug komen.
Groetjes, groep 8
St. Alfonsusschool
Juf Judith

Mooi inititatief / zeer eduactief.
Leerzaam voor jong EN OUD.
Tot nog eens.
Henk van Roij, Geldrop
Amice,
Wat een geweldige belevenis!
Este magnifico!! Muchas Gratias
De Mariechen e Alphonso
Ola,
Wat een leuke ervaring:
• Veel actie
• Geweldige entourage
• Geroutineerde medewerkers
• Enthousiaste kinderen
Veel succes verder!
School met de Bijbel

Super leuk, voor jong en oud!
Ik zal deze ervaring delen met
anderen.
Joska, Nieuwegein
“Ik vont het leukste armbantjes en
de was doen” van Jana, 6 jaar
(maar ze is blij toch gewoon in
Nederland te wonen). Wij vonden
het een hele leuke middag.
Top! Ga zo door.
Stef, Bram, Opa, Oma, Rick, Astrid

Leuke educatieve museum, waar
kinderen op een leuke manier leren
over het leven in een ander land.
Kinderen krijgen wel de indruk dat
alle mensen in het land arm leven,
wat natuurlijk niet het geval is.
Dus graag naast problematische
thema’s aangeven ook meer positieve zaken onderwijzen, zodat er
een reëel wereldbeeld ontstaat.
Patrick, vader/begeleider
Bs. De Bongerd, Venray
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Hartelijk dank voor het erg leuke,
innoverende bezoek in jullie
museum! Erg leuk aangekleed,
met veel verschillende creatieve
bezigheden voor de kinderen!
Zeker een prijs waardig, veel succes
in de toekomst!
Welpen
Scouting Leonardus, Helmond
Vielen dank für diesen schönen
Nachmittag bei Ihnen. Es war
für die gesamte Familie ein toller
Nachmittag.
Familie Thielen aus Nettetal

Kei leuk gehad in verweggistan
“Nicaragua”. Gijsje en Cis vonden
het echt heel leuk.
Opa & Oma Verhaag
Sevenum
Geweldig!
• Zo simpel!
• Zo puur!
• Zo echt!
Chapeau voor de vrijwilligers.
Hildegard Reijnen, Pippi,
Flo, Hannah, Eva
Bedankt voor de superleuke,
leerzame middag! Onze BSO kindjes hebben genoten. Wij zullen
zeker nog een keertje terugkomen.
BSO De Boomhut
Maastricht

Het knutselen, het winkeltje, de
sfeer, het vliegtuig, kortom alles
was geweldig! We hebben ontzettend genoten en komen zeker nog
een keer terug!!! De vrijwilligers
zijn MEGA enthousiast!!!
Groetjes, Nicole, Esther, Lauren,
Sara, Zita, Isis, Ella

Hoi mijn naam is Thom.
Ik ben op 24 augustus naar wereld
pavajoen geweest. Daar moet je
vaker heen gaan. Op woensdag
middag en op zondag middag is dit
open. In de vakantie is het wereld
pavajoen om 12:00 open. En de
schooltijden is de wereld pavajoen
om 14:00 open.
Het is er erg leuk en het is grappig.
Je kan hier knutselen, in het (ouden) vliegtuig stappen, timmeren,
vlechten, knopen, naambandjes
maken, met een brander je naam
schrijven (geen gasbrander), een
zilveren balletjes zoeken (geen echt
zilverballetjes) om in te ruilen tegen
een bekertje met aarden en boon
zaatjes te kweken. Ik ben voor de
krand aan het schrijven.
En je gaat met het (oude) vliegtuig
naar San Petro.
Groetjes uit san petro
Het was een leuke middag. Het was
heel leuk en leerzaam. We hebben
ook mooie armbandjes gemaakt.
Het was een leuke ervaring en
leerzaam. Cijfer 9,5.
Groetjes, Jarno, Milou,
oma en Tiny van de boerderij

Wij zijn op een zonnige dag in augustus naar het Wereldpaviljoen in
Steyl gekomen. Super ontvangst en
leuk begin van de middag. We hebben met veel plezier rondgelopen
en allerlei leuke activiteiten gedaan.
Complimenten voor alle vrijwilligers
die vol enthousiasme vertellen en je
verder helpen. Een mooie afsluiting
van onze zomervakantie.
Vele groetjes van Oma
Anny, Oma Netje, Sil, Jet en Bert
Driessen, Sevenum
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Wij, Gerrie, Jo, Marion, Mia waren
hier, als vrijwilligers van de S.O.B. =
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Bergen. Een boeiend bezoek.
We waren zeer onder de indruk van
alles wat jullie hier presenteren enz.
Veel succes met de uitbreidingen in
de toekomst
			
Mia
Zondag 16 oktober 2016 was de
verwendag van de dames van KUG
en Zij Actief Limburg in het Wereldpaviljoen. Het is een dag geworden
met een gouden randje.
KUG – Zij Actief Limburg

Bedankt voor een bijzondere ervaring voor de kinderen van groep 8,
Nieuweschool in Panningen. Heel
erg leuk en betekenisvol, kinderen
zijn allemaal erg actief en betrokken, zitten helemaal in hun rol en
beleven! Ze leren heel veel terwijl
ze het zelf niet in de gaten hebben,
super! Complimenten voor de opzet en het bevlogen en vriendelijke
“personeel”.
Mark van Sas
Leerkracht groep 8
Nieuweschool (Panningen)

Te gek, alweer! Voor het 3e jaar op
rij, kom ik met mijn groep naar uw
paviljoen. Dit keer met groep 6/7.
Ik verbaas me iedere keer weer over
het gevarieerde programma, de
enthousiaste inzet van het personeel en de gastvrijheid. De leerlingen leren veel en zijn heel enthousiast. Ik kan deze excursie van harte
aanbevelen aan mijn collega’s.
Heel erg bedankt en ga zo door!
Hartelijk dank!
Mama’s van Fleur & Lily

Het is hier supper leuk. Het leukste
was de douane en het knutselen
Groetjes, Susan en Luciënne
Dit is een kinderfeest om nooit
meer te vergeten!!! Tot in het
kleinste detail verzorgd. Sfeervol
en speels naar Nicaragua. Voor veel
kinderen een eerste kennismaking
met een kleurrijk land met minder
luxe als we in ons land zijn gewend.
Dank je wel voor deze mooie middag. Dank voor alle vrijwilligers, die
zo mooi hebben gespeeld. Dank je
wel voor alle vrijwilligers, die het
mooie decor hebben gemaakt.
Buiten is het herfst, binnen schijnt
de zon.
Groet, Richard Peeters,
de pappa van de jarige Jana!

De kinderen hebben ontzettend genoten van hun reis naar Nicaragua!
Er werd hard gewerkt deze leerzame ochtend. De kinderen doen
veel indrukken op uit deze andere
cultuur. Prachtig om te zien. Dank
aan de enthousiaste vrijwilligers.
Groep 5/6, Bs. De Lier,
Merselo
Wat een beleving! Erg leuk georganiseerd. Fijn dat er in verschillende
groepen wordt gewerkt. Zo blijft de
spanningsboog hoog. De kinderen
hebben genoten, maar er vooral
ook veel van geleerd. Heel erg
bedankt.
Groep 5/6 Bs. Extralent
Wat hebben ze genoten. De tijd
vloog om, we hadden nog wel
langer kunnen blijven. Bedankt, en
wie weet tot ziens.
Familie Hendrix (Geysteren)
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Wij zijn met groep 5,6 naar Nicaragua geweest. We kwamen binnen en stapten in een vliegtuig.
Toen keken we een filmpje. Daarna
liepen we naar binnen door een
poortje en kwamen in Nicaragua.
We gingen allemaal dingen doen.
Zoals bloemen maken, naar school,
en in fabrieken werken. En in een
winkel werken en koken. We hebben ook nog Spaans geleerd dat
was best lastig. We moesten een
wit jasje aan (schooluniform).
Op het laatste moesten we in een
processie lopen. En toen kregen wij
nog drinken en eten.
Adios! Mirthe en Laura

Beste medewerkers,
Het was een leerzame, gezelliger,
indrukwekkende ervaring. Leerlingen hebben volop meegedaan en
gezongen. Goed verzorgd en fijne
sfeer. Complimenten en tot een
volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Lowie Claessens
Obs. De Hasselbraam, Deurne

Wat een sfeer! Kinderen zijn echt
aan het “beleven”! We hebben de
hele ochtend alleen maar betrokken gezichten gezien. Goed georganiseerd en zeer afwisselend.
Een leerzame en actieve ochtend.
Alle vrijwilligers: een dikke pluim!
Bedankt!
De Krullevaar, Sevenum,
groep 7/8
Wat een leuke ervaring. Zeker ook
voor de kinderen. Een geweldige
invulling van onze familiedag.
Dank jullie wel!
Familie Raeskin

Prachtig uitgevoerd van opzet,
ik waande me weer even in
Guatamala waar ik 2 jaar gewoond
en gewerkt heb. Wat een leuke
manier voor kinderen om kennis
te maken met het leven aan de
andere kant van de wereld en
waardering te vinden voor dingen
vandaar.
Manon van Zuijlen
Melbourne, Australië

Beste mensen van het
Wereldpaviljoen,
Heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid. De kinderen hebben genoten
van deze ochtend. In een leuke, gezellige sfeer hebben ze de hele ochtend gewerkt aan dit project. Door
vooral zelf bezig te zijn, is het een
zeer leerzame ochtend geweest.
Mat Rutten
De Omnibus, groep 7/8

Wat een hoge betrokkenheid is er
te zien bij de kinderen! Ontzettend
leuk en goed georganiseerd! Veel
afwisseling van activiteiten. In een
korte tijd leren de kinderen meer
over het land Nicaragua. Actief
en erg leerzaam. Bedankt voor de
goede organisatie en inzet!
Bs. Zeilberg, groep 6

