
  

  Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief is bedoeld 
om u als stakeholders en 
sympathisanten van het  
Wereldpaviljoen Steyl op de 
hoogte te houden van de 
laatste ontwikkelingen bin-
nen onze culturele attractie. 
Wij zijn een vrijwilligersorga-
nisatie die uw belangstelling 
zeer op prijs stelt.  

Redactie: Werkgroep PR-Communicatie Wereldpaviljoen:  
Harm Langenkamp (teamleider), Nettie Engelen, Irma Verkooijen en René Poels.   

Wereldpaviljoen: succes vermarkten 
Het Wereldpaviljoen in Steyl is binnenkort twee jaar operationeel! Met 75 vrijwilligers, teamleiders en 
een bestuur hebben we de schouders onder deze culturele attractie gezet. Zonder (exploitatie)subsidie! 
Wel met een mooie donatie voor drie jaren van Wonen Limburg t.b.v. de schoolbezoeken en enkele 
stichtingen en particulieren die ons steunen. Meer dan honderd schoolklassen bezochten het educatieve 
programma en enkele duizenden bezoekers (jong en oud) passeerden "de douane van Nicaragua". 
De reacties zowel in het gastenboek alsook mondeling zijn overweldigend.  
Ondanks deze lovende reacties  noteerden we het eerste half jaar van 2016 toch minder scholen en be-
zoekers. Aanleiding voor teamleiders en bestuur om  de hoofden bij elkaar te steken en antwoord te 
vinden op de vraag: hoe vermarkten we het succes van het Wereldpaviljoen. 
Dat heeft er toe geleid dat we extra zijn gaan flyeren in de regio op parken en campings. Dat doen we 
samen met o.a. Aardbeienland Horst. Via speciale blogs vragen we meer aandacht voor het Wereldpavil-
joen en we zijn gestart met een gerichte actie naar scholen. Inmiddels neemt de belangstelling voor de 
scholen weer fors toe en passeren ook meer bezoekers en groepen de kassa.  
We blijven acties houden om nog meer naamsbekendheid te krijgen in de regio, in het land en bij onze 
Oosterburen in Nrd Rhein Westfalen. We roepen bekenden op om via Facebook en Twitter propagan-
da te maken voor het Wereldpaviljoen en berichten te delen.  

Nieuwe website (www.wereldpaviljoen.com) 
Het Wereldpaviljoen in Steyl heeft een nieuwe 
website gelanceerd. Deze nieuwe website vertelt 
op een visuele, speelse en interactieve manier het 
complete verhaal van het Wereldpaviljoen. Een 
culturele speelplaats waar de bezoekers beleven, 
ervaren en kennis maken met andere culturen. De 
nieuwe website dompelt de bezoeker onder in de 
belevingswereld van deze attractie voor jong en 
oud. De visuele en interactieve presentatie helpt 
de bezoeker bij het vinden van informatie.  

 
De nieuwe website is ontworpen en gemaakt door 
de Venrayse ontwerpstudio 'De Jongens van  
Boven' die eerder ook al games voor het Wereld-
paviljoen ontwikkelde. “Wij zijn erg te spreken 
over de kleurrijke en informatieve website die we 
nu hebben gelanceerd en hopen dat we hiermee 
het publiek een interessante inkijk geven in het 
Wereldpaviljoen" aldus het team PR-Communicatie 
van het Wereldpaviljoen. > 

De Jongens van Boven 
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Ook zijn er veel korte videoclips te vinden over het  
Wereldpaviljoen en de vele activiteiten die daar 
worden aangeboden. Van de spectaculaire vlucht 
in een Fokker 50, de spannende aankomst in de 
douanehal tot en met een bezoek aan het  Nicara-
guaans dorpje San Pedro waar van alles te beleven 
is. Op smartphones en tablets wordt de website op 
een alternatieve, responsive manier weergegeven 
zodat ook op kleine devices de Wereldpaviljoen 

beleving optimaal ervaren wordt. De website is 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank 
Venlo en de Venlose Stichting van Heutz. 
Facebook 
Op Facebook is het Wereldpaviljoen ook actief. 
Wekelijks staan er nieuwe berichten op over bij-
zonder bezoeken of acties in onze culturele attrac-
tie. 

De bekende regisseur Cees 
Rullens gaat bij het Wereldpa-
viljoen Steyl vrijwilligers bege-
leiden die in het nieuwe school-
programma speciale rollen 
gaan vervullen. Tegelijk worden 
op dit moment nieuwe vrijwilli-
gers geworven die toneel- en of 
theaterervaring hebben, om 
binnen het nieuwe programma 
ingezet te kunnen worden. Rul-
lens heeft zijn sporen verdiend 
bij grote producties als De Pas-
siespelen, het Draaksteken, De 
Venlose Revue, de opening van 
Floriade 2012 en bijzondere 
producties bij Klassiek op Loca-
tie. “Ik heb er ongelooflijk veel 
zin in om een bijdrage te leve-
ren binnen het Wereldpavil-

joen”, reageert Cees Rullens. 
“Ik ben geraakt door de opzet 
van deze culturele attractie en 
de belevingachtige wijze waar-
op de bezoekers kennis maken 
met andere culturen. Dat zelf 
beleven en die andere culturen 
spreken mij geweldig aan”. 
Meer dan honderd scholen na-
men de afgelopen twee jaren al 
deel aan het educatieve pro-
gramma in het Wereldpavil-
joen. Na de succesvolle start 
van het eerste schoolprogram-
ma voor de groepen 5 t/m 8 
ontwikkelt de werkgroep edu-
catie thans samen met Fair 
Venlo een nieuw educatief pro-
gramma voor groep 7 en 8 van 
het basisonderwijs en eerste 

jaren Voortgezet Onderwijs. De 
leerlingen duiken op een erva-
ringsgerichte en speelse manier 
in de wereld van San Pedro, > 

Regisseur Cees Rullens theatercoach Wereldpaviljoen  



een nagebouwd dorp uit Nicaragua. Tijdens hun 
bezoek kruipen ze daadwerkelijk in de huid van 
een inwoner van het dorp. Ze krijgen te maken 
met de problematiek in het dorp en lossen deze 
zelf op. Hierbij worden ze meegenomen door een 
aantal vrijwilligers/rollenspelers die ook dorpelin-
gen spelen en interventies doen in het spel.  
 
Teamleider Wilmy Sijben is erg blij met de in-
breng van Cees Rullens. “We hebben nu een vak-
man in huis die het hart op de juiste plek heeft en 
zelf veel ervaringen heeft opgedaan via theater 
met andere culturen in diverse landen. Het zal de 
kwaliteit van ons programma ten goede komen”.  
De vrijwilligers die de kinderen gaan begeleiden, 

hebben heel wat vaardigheden en kennis nodig 
om hun rollen te kunnen spelen: improvisatiever-
mogen en tevens bieden van structuur, inleven in 
een rol en daarin kinderen kunnen meenemen, 
‘feeling’ met educatie en betrokkenheid bij maat-
schappelijke en mondiale thema’s. 
En daar kan Cees Rullen een handje bij helpen.  
“En toe-vallig ligt daar mijn ervaring: het toneel-
spelen. Dus ik - nogmaals zeer bescheiden - pro-
beer een beetje te helpen.”  
 
Vrijwilligers die aan dit programma willen deelne-
men kunnen zich aanmelden met een motivatie 
via: info@wereldpaviljoen.com o.v.v. ‘educatie 
nieuw’. 

Binnenkort wordt het Wereldpaviljoen uitgebreid 
met een bijzondere attractie de minikermis van 
Thijs Houben uit Sevenum. Speciaal voor het We-
reldpaviljoen maakte Thijs tien minikermisattracties 
van afvalmateriaal. Het is verbazingwekkend hoe 
Houben dit heeft gedaan. Wij hopen dat het kinde-
ren stimuleert om ook met afvalmaterialen aan de 
slag te gaan. Alle attractie draaien en bewegen zo-
als een echtekermisattractie. De technische dienst 
heeft een mooi plateau gemaakt met een schitte-
rende achtergrond (het silhouet van Steyl). Tijdens 
de herfstvakantie wordt het officieel in gebruik ge-
nomen. 

 

Minikermis in het Wereldpaviljoen 

Syrische vluchtelingen te gast 
Het Wereldpaviljoen Steyl ontving zaterdag 27 augustus een aantal Syrische vluchtelingen en een dele-
gatie van de Marokkaanse stichting Noemidia. De Syriërs zijn allemaal statushouders die gemiddeld 
twee jaar in onze regio wonen. De kinderen zitten op school en spreken de Nederlandse taal. Een van 
de Syrische kinderen vertelde dat hij met zijn ouders lang gedobberd heeft op een boot met meerdere 
vluchtelingen. Hij droomt hier nog vaak over! De organisatie had meer Syrische kinderen verwacht. 
Doordat een aantal ouders geen vervoer bleken te hebben, ging het bezoek van die kinderen nu niet 
door  “Maar de vijfentwintig kinderen die er waren hebben het geweldig naar hun zin gehad”, aldus dr. 
Mohammed, een van de Syriërs. 
Na de vliegreis naar Nicaragua werd een bezoek gebracht aan het nagebootste dorpje San Pedro waarna 
de kinderen films bekeken, spellen deden en volop aan de slag gingen in een van de workshops: > 



van afvalmateriaal speelgoed en sieraden maken. Deze middag is een uitvloeisel van een eerder door 
het bestuur ingenomen standpunt  dat ook vluchtelingen welkom zijn in het Wereldpaviljoen. De eerste 
stap is deze ontmoeting met kinderen. In oktober wordt in het Wereldpaviljoen een tweede sessie ge-
houden voor ouderen onder het motto: Limburgers ontmoeten Syriërs. Deze ontmoetingen zijn mogelijk 
gemaakt dankzij donaties van twee Venlose hulpfondsen.  

Boekpresentatie en foto-expo David van Reen  
Het Wereldpaviljoen in Steyl bevindt zich op vrij-
dag 23 september in Ethiopische sferen. Onder 
het genot van Ethiopische muziek en hapjes vindt 
de presentatie plaats van het boek ‘Anbessa’s 
dochter’ van David van Reen. Ook wordt dan zijn 
foto-expositie officieel geopend. 
De hartverscheurende roman speelt zich af in 
het land waar de schrijver zich thuis voelde: Ethi-
opië. De dochter van Anbessa is veertien en 
woont in het Ethiopische stadje Lalibela. Haar 
vader moest vluchten voor het moorddadige regi-
me, dat ook haar moeder vermoorde. Zelf wordt 

ze uitgebuit en belandt vervolgens op straat. 
Hoewel het verhaal zich in de jaren ’90 afspeelt, 
is het een verrassend actueel document over het 
leven aan de zelfkant van de Ethiopische maat-
schappij.  
Schrijver, fotograaf en schilder David van Reen 
maakte in diezelfde regio in het noorden van 
Ethiopië een grote verzameling foto’s, waarvan 
een selectie in het Wereldpaviljoen zal worden 
tentoongesteld. David van Reen is de zoon van 
schrijver Ton van Reen. Samen richtten zij de 
Stichting Lalibela op die al vijftien jaar de >  



armoede bestrijdt in de Ethiopische stad Lalibela. 
Een jaar na zijn overlijden staat het Wereldpavil-
joen geheel in het teken van het werk van David 
van Reen. Tijdens de presentatie wordt op een 
groot scherm de film vertoond die Marijn Poels 
voor L1 TV over David in Lalibela maakte. De ex-
positie bestaat uit ruim twintig portretten en ver-
gezichten uit Lalibela en omgeving. De foto’s blij-
ven nog minstens een maand te bezichtigen. De 
foto’s zijn te koop. Na afloop van de boekpresen-
tatie wordt uiteraard ook het boek verkocht, 
naast enkele andere boeken van Davids hand. De 
opbrengst gaat naar de Stichting Lalibela. 
 

 
De entree op 
23 september 
is gratis.  
De inloop  
is vanaf  
19.30 uur.  
U bent van 
harte welkom. 

Start transformatie Kloosterdorp Steyl 
Op zondag 18 september start de lang gekoesterde transformatie van Kloosterdorp Steyl.  
Dat gebeurt o.a. met de opening van The Forgiveness Museum (achter het Missiemuseum).  
 
Het Forgiveness Museum is een tijdelijke, internationale expositie over vergeving. De expositie bestaat 
uit persoonlijke verhalen en voorwerpen die betrekking hebben op verzoening. Mensen uit de hele we-
reld geven de expositie vorm en inhoud. Het pop-up museum wordt zondag 18 september 2016 officieel 
geopend. Op zaterdag 1 oktober gaat The Forgiveness Museum open voor het publiek. 
De Provincie Limburg, de gemeente Venlo en Stichting Kloosterdorp Steyl hebben hiervoor samen een 
ontwikkelfonds opgezet. De transformatie is gericht op het behoud, herstel en versterking van het cultu-
reel erfgoed in het kloosterdorp. In het bezoekerscentrum worden de toekomstplannen van Steyl zicht-
baar gemaakt. 

Fokker 50 heeft zijn staart 
De Fokker 50 van JetSTAR van het Wereldpaviljoen in Steyl 
heeft de lang gekoesterde staart gekregen. Met dank aan de 
deskundige hulp van Piet Smedts van PS Aero Baarlo en zijn 
vakmensen. Met groot materieel werd de meters hoge staart op 
de romp van het vliegtuig geplaatst. Dat gebeurde onder toe-
ziend oog van de mannen van de technische dienst en Vriend 
van het Wereldpaviljoen Karel Janssen uit Venray.  



Vlucht van Nicaragua naar Steyl 
Het is al langer een wens van de bezoekers (vooral kinderen vragen om een terugreis) van het Wereld-
paviljoen in Steyl om na een bezoek aan het Nicaraguaans dorpje San Pedro terug te vliegen naar Air-
port Steyl. Welnu. Filmmaker Marijn Poels heeft opnames gemaakt van deze vlucht in een cabine van 
een van de grote vliegtuigen van PS Aero in Baarlo. Gezagvoerder Jan van Stelten van vliegtuigmaat-
schappij JetSTAR maakte de vlucht samen met co-piloot, de tienjarige Adalina (kleindochter van de  
piloot). Ineke van Grevenbroek vervulde de rol van stewardess. Binnenkort te zien in onze Fokker 50 
met een verrassende landing!!!!. 

Dinsdag 13 september bezochten de oud-medewerkers van Dagblad De Limburger het Wereldpaviljoen. 
De dames en heren waren zeer onder de indruk van het persoonlijke inspirerende verhaal van voorzitter 
René Poels en de boeiende vlucht en rondleiding in het Wereldpaviljoen. Wat een geweldige culturele 
attractie hebben de vrijwilligers in Steyl neergezet, verwoordde een van de gasten de mening van de 
groep. En het thema “kennis maken met andere culturen” is op dit moment super actueel. In het We-
reldpaviljoen beleven de bezoekers (jong en oud) het leven van de mensen in Nicaragua (Latijns-
Amerika) via games, films en workshops en de verhalen van de betrokken vrijwilligers. De oud-
medewerkers waren zo geraakt dat ze ook een donatie achterlieten voor het Wereldpaviljoen. Groepen 
zoals de seniorenvereniging van de krant bezoeken steeds vaker het Wereldpaviljoen. Maar ook families 
die er familiedagen houden en vrienden en vriendinnenclubjes of serviceclubs komen een kijkje nemen. 
Meer info: www.wereldpaviljoen.com 

Oud-medewerkers krant onder de indruk 



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 Wereld-
burgerschap. 
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. 

Actie Word vriend van het Wereldpaviljoen 

De Venlose serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar Ladies’Circle' heeft het Wereldpaviljoen Steyl een  
donatie gegeven van vijfhonderd euro. De cheque werd uitgereikt in het nagebouwde dorpje San Pedro 
door Claudia Vriens-van Haeff aan penningmeester Huub Lichteveld van het Wereldpaviljoen. De donatie 
wordt gebruikt om uniforme blouses aan te schaffen voor de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen. 

Ladies’Circle Venlo steunt Wereldpaviljoen 

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 


