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Afrika-markt bij het Wereldpaviljoen Steyl  
Zaterdag 3 en zondag 4 juni (Pinksteren) organiseert het Wereldpaviljoen Steyl een Afrika-
markt. Tegelijk vindt dan in Steyl ook het jaarlijkse evenement ‘Steyl Promotion’ plaats. 

Tijdens de Afrika-markt worden veel Afrikaanse beelden, kistjes, mandjes, sieraden, schilden, schilderij-
en en snuisterijen verkocht. De meeste gebruiksvoorwerpen zijn afkomstig van vrouwencoöperaties uit 
Kenia en Ethiopië en lokale kunstenaars. Deze groepen stonden met hun spullen op Floriade 2012 in 
speciale gebouwen. Door een misverstand arriveerde de container met honderden voorwerpen voor de 
Kenia stand pas enkele weken voordat de Floriade eindigde. Voor de vrouwengroepen in dit Afrikaanse 
land een enorme strop omdat ze niet alles meer konden verkopen. Het Wereldpaviljoen Steyl heeft de 
Afrikaanse vrouwencoöperatie toen geholpen door de gebruiksvoorwerpen te kopen. Dankzij deze actie 
hebben de Keniaanse vrouwen toch hun geld gekregen. De opbrengst van de Afrika-markt is voor het 
nieuwe Afrika-inleefatelier dat het Wereldpaviljoen begin volgend jaar wil realiseren. Tegelijk met deze 
Afrikaanse spullen biedt amateurschilder en vrijwilliger bij het Wereldpaviljoen, Leo Amendt uit Velden, 
zijn bijzondere schilderijen aan. Zijn werken zijn geïnspireerd door Afrikaanse taferelen met mensen en 
dieren. Deze prachtige kleurrijke schilderijen zijn de afgelopen maanden geëxposeerd in het Wereldpa-
viljoen. Een deel van de opbrengst komt ten goede van het Wereldpaviljoen. De Afrika-markt gaat altijd 
door, weer of geen weer. Bij slecht weer is de markt in de theaterruimte van het Wereldpaviljoen. 

De markt is op zaterdag 3 en zondag 4 juni (Pinksteren) geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
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Gevraagd: personeel! 
 Voor zaterdag 3 en zondag 4 juni (van 11.00 tot 17.00 uur) bij de Afrika-
markt en in La Cantina.  Wie wil ons helpen om zo een aardige duit binnen 

te halen voor het Wereldpaviljoen. Van alle werkgroepen zijn  
vrijwilligers welkom. Stuur even een mail:renepoels1948@gmail.com 



Het Wereldpaviljoen heeft een vernieuwde entree 
gekregen. Naar een ontwerp van onze vrijwilliger 
Harm Langenkamp is door de technische dienst 
een groot blauw bord gemonteerd boven de  
ingang met daarop de tekst: Wereldpaviljoen  
entree. Links en rechts prijkt onze mascotte. 
De belettering is aangebracht door Rovaprint-sign 
uit Belfeld. 

Horecavergunning en een zonnig terras 

Openingstijden Pinksterweekend  

Zaterdag 3 en zondag 4 juni (Pinksteren) is 
het Wereldpaviljoen gesloten (behalve de 
Afrika-markt). Pinkstermaandag 5 juni is het 
geopend voor het publiek van 13.00 tot 
17.00 uur. Verder kunt u in La Cantina en op 
het nieuwe terras terecht voor een heerlijke 
versnapering. 

Entree bord vernieuwd 

Nu het Wereldpaviljoen Steyl een officiële horecavergunning heeft is er ook een terras aangelegd aan de 
voorzijde van de vroegere drukkerij. Vier kleurrijke tafels en zestien rieten stoelen markeren het terras. 
Elke zondag- en woensdagmiddag bij goed weer kunnen bezoekers en passanten even bijkomen op het 
terras. De vrijwilligers praten de passanten dan ook bij over onze culturele attractie. En dat allemaal 
onder het genot van een kop koffie/ thee, een pilsje of een fris wijntje. De vrijwilligers hebben het ter-
ras ingewijd.  

Omdat in Steyl op de maandagen geen horeca etablissement open is gaat het terras van het Wereld-
paviljoen tijdens de zomermaanden bij goed weer ook elke maandag open. 



Deputé: Wereldpaviljoen inspirerend  

Beste attractie in Limburg! 

Deputé Hans Teunissen ((D66, ruimte, onderwijs 
en cultuureducatie) heeft een werkbezoek ge-
bracht aan het Wereldpaviljoen in Steyl. Hij was 
onder de indruk wat vrijwilligers in Steyl hebben 
neergezet ten behoeve van onder andere het on-
derwijs. Hij sprak over een boeiend en inspire-
rend werkbezoek. “De bevlogenheid en enthousi-
asme van bestuursleden en vrijwilligers werkt 
zeer prikkelend. De combinatie van onderwijs, 
cultuur, digitale samenleving en internationalise-
ren biedt mooie kansen voor het Wereldpavil-
joen”, aldus deputé Teunissen. 

 

Deputé Hans Teunissen in de Fokker 50. 

Het Wereldpaviljoen in Steyl (Venlo) is door de 
landelijke organisatie Beste Dagje Uit gekozen 
tot Beste Uitje 2017 in de provincie Limburg in 
de categorie attracties.  

Vorig jaar eindigde onze culturele attractie, die 
gevestigd is in de voormalige drukkerij van 
Kloosterdorp Steyl, nog als tweede.  

Het bijzondere van deze uitverkiezing is dat het 
publiek heeft kunnen stemmen op alle attrac-
ties en uitgangscentra.  

Naast het uitbrengen van een stem konden de 
bezoekers ook punten geven voor organisatie, 
hygiëne en gastvrijheid. Onze vrijwilligers 
scoorden 8,9!  

Zoals bekend werden we eerder al door een 
vakjury van de ANWB uitgeroepen tot de top 
drie van meest maatschappelijke uitjes van ons 
land. 

VVV-hostessen op bezoek 
Onlangs hebben we 25 hostesses van de VVV-
kantoren uit Noord-Limburg op bezoek gehad. Ze 
kwamen zich oriënteren en nader kennis maken 
met onze culturele attractie.  

De dames en heren van de lokale VVV-kantoren 
zijn onze ambassadeurs die toeristen informeren 
over de vele attracties in Noord-Limburg.  

“Vanaf nu geef ik niet alleen een flyer van jullie 
maar kan ik met overtuiging de mensen naar het 
Wereldpaviljoen sturen. Wat een geweldig pro-
ject”, aldus verwoordde een van de VVV-dames. 



Belangstelling voor het Wereldpaviljoen groeit 

Vorig jaar mochten we wederom zo’n 5000 be-
zoekers verwelkomen. De eerste maanden van dit 
jaar is het aantal bezoekers in vergelijking met 
vorig jaar al toegenomen. Groepen van de basis-
scholen en het voortgezet onderwijs volgen het 
speciale educatieve programma. De kinderfeest-
jes in het Wereldpaviljoen zijn razend populair. 
Daarnaast komen er ook steeds meer bezoekers 
op de woensdag- en zondagmiddag en stijgt het 
aantal groepen zoals vrouwenbewegingen, oude-
renorganisaties en families. Daarvoor hebben we 
een speciaal arrangement ontwikkeld o.a. samen 
met het Missiehuis Steyl en andere partners in 
het kloosterdorp. 

De werkgroep Educatie heeft een nieuw educatief 
programma ontwikkeld voor groep acht van het 
basisonderwijs en de eerste twee klassen van het 
voortgezet onderwijs. Genaamd: Problemos en 
San Pedro. De leerlingen worden ondergedom-
peld in de wereld van San Pedro, het nagebouw-
de dorp uit Nicaragua. De vrijwilligers die hierin 
een rol spelen zijn vakkundig geregisseerd door 
de bekende regisseur Cees Rullens.  

Tijdens dit bezoek kruipen de leerlingen daadwer-
kelijk 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 rollenspelers die 
ook dorpelingen spelen en interventies doen in 
het spel. Binnen de spelscenario’s komen speci-
fiek de thema’s gelijke kansen, eerlijke handel en 
duurzaamheid aan de orde.  

Aansluiting bij kerndoelen basisonderwijs: binnen 
leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld 
(Mens en Samenleving, Natuur en techniek, 
Ruimte, Tijd), Kunstzinnige Oriëntatie, Taal, Re-
kenen.  Aansluiting bij kerndoelen van voortgezet 

onderwijs: binnen Domein Nederlands, Domein 
Mens en Maatschappij, Domein Kunst en Cultuur.  

Ervaringen: Inmiddels hebben zeven groepen 
van het basisonderwijs en twee klassen van het 
voortgezet onderwijs dit nieuwe educatieve pro-
gramma gevolgd. De leerlingen en rollenspelers 
werden enthousiaste en betrokken inwoners van 
San Pedro en leefden zich vol overgave in. De 
problematiek rond eerlijke handel, gelijke kansen 
en duurzaamheid kwam indringend naar voren 
tijdens de dorpsvergadering en er werden belang-
rijke keuzes gemaakt.  

Vrijwilligersavond 

Op vrijdagavond 19 mei j.l. heeft de werkgroep 
Educatie een vrijwilligersavond georganiseerd en 
de aanwezige vrijwilligers verzocht om dit rollen-
spel te gaan spelen. Dit werd een doorslaand suc-
ces. Volwassenen die opeens een kind moesten 
spelen was zowel ontroerend als komisch om te 
zien. Tijdens de evaluatie werden enkele nuttige 
opmerkingen geplaatst die de organisatie mee-
neemt in het verbeteren van dit spelprogramma. 
Zie ook de collage op de volgende pagina. > 

Nieuw bij Educatie: Problemos en San Pedro  



Beleidsplan 2017-2020 

Om u een indruk te geven citeren wij het hoofdstuk Ambitie: 

Het is de ambitie van Stichting Wereldpaviljoen om jeugd en jongeren op een intensieve manier, in 
tijd beperkt, 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 andere culturen op een educatieve, recreatieve en in-
tensieve wijze kunnen beleven en ervaren, waardoor 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.  

Het bestuur van het Wereldpaviljoen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een professioneel 
beleidsplan voor de periode 2017-2020. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op onze ambitie en visie, 
worden de sterke en zwakke punten van het Wereldpaviljoen benoemd, het vrijwilligersbeleid beschre-
ven en wordt de schijnwerper gericht op de toekomst. Het is een lijvig rapport geworden van bijna 20 
pagina’s met bijlagen. Met dit beleidsplan gaan we de boer op om gelden te generen voor de uitbreiding 
van het Wereldpaviljoen met een Afrika inleefatelier. 

Over onze vrijwilligers wordt gemeld: Als elke vrijwilliger een ster is, dan wordt het nooit meer donker. 

 

 

 

 

 

 

Het beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage bij het secretariaat van het Wereldpaviljoen of is digitaal op 
te vragen via info@wereldpaviljoen.com 



Uitbreiding Wereldpaviljoen: Afrika-Ghana 

In de huidige theaterruimte creëren we een sfeer 
die afhankelijk van de actualiteit aangepast kan 
worden. De hardware (eenmalige investering) 
blijft gehandhaafd, alleen de software en sfeer-
beelden/attributen worden aangepast als het 
land/thema wijzigt. 

We starten met een kleurrijke belevingsruimte 
met als eerste opzet de schijnwerpers de Afri-
kaanse cultuur (Ghana) en de vluchtelingen pro-
blematiek. Ghana is gekozen vanwege de erfenis 
van Cadier en Keer en bijdragen/medewerking 
van Noord-Limburgse groepen die actief zijn in 
Ghana. Het vluchtelingenpro-
bleem is zeer actueel en met na-
me de stroom vluchtelingen uit 
Afrika naar Europa (arm naar 
rijk) zal de komende jaren alleen 
maar toenemen.  

In tegenstelling tot ons Nicara-
gua dorp, gaan we geen Afri-
kaans dorp nabouwen maar een 
Afrikaanse sfeer creëren. In dit 
belevingscentrum kunnen de be-
zoekers zich inleven via virtual 
reality, films en het zelf ervaren (proeven, ruiken, 
doen). Op dit moment wordt hard gewerkt aan de 
verdere invulling van het programma en gaan we 
op zoek naar organisaties, overheden en fondsen 
die dit project willen financieren. 

 

“Ghana” bus gearriveerd 
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe bele-
vingsruimte Afrika/Ghana (ontwerp Gidi Roosen/
GIX Interiors & Exhibitions/Horst)  is een 
ingebouwde autobus waarin de bezoekers een 
reis maken door Ghana van de hoofdstad Accra 
naar het platteland en vervolgens via Virtual Rea-
lity inleven in een authentiek dorpje, in een 
school, op bezoek bij het dorpshoofd en de vis-
sers aan de kust. Documentairemaker Marijn 
Poels heeft dat idee nader uitgewerkt. Maar hoe 
komen we aan een personenbus? Via Wim Le 
Clerq van onze bevriende partner GESP Gennep –
hij werkte voorheen bij een busonderneming- 
kwamen we in contact met het Wagenbeheerpark 
van Connexxion in Apeldoorn. De senior wagen-
parkbeheerder Hans Haleman was meteen ge-
charmeerd van ons idee en verleende alle mede-
werking. We kozen voor de achterzijde van een 

Mercedes Sprinter personen-
busje. De mannen van Con-
nexxion in Apeldoorn hebben 
dat deel keurig van een be-
schadigde sprinter afgehaald 
en woensdagmorgen naar 
Steyl vervoerd. Op de vraag 
wat het kost zei Haleman: 

“Wij zijn ook een soort semioverheid en willen 
graag een bijdrage leveren aan dit soort mooie 
ideële projecten”. De achterkant en acht stoelen 
plus vervoer heeft het Wereldpaviljoen geen cent 
gekost. Dank je wel Connexxion! 

Het Wereldpaviljoen pakt de uitdaging op om mensen van verschillende culturen met elkaar 
in verbinding te brengen. (Wereld-)burgerschap wordt in de huidige tijd meer dan ooit ge-
vraagd. Massa’s mannen, vrouwen en kinderen zijn op de vlucht, mensen uit andere culturen 
proberen te integreren in onze samenleving. Vele bewoners in de wereld leven in grote ar-
moede. Het vraagt om begrip en inlevings-vermogen om wereldburger te worden. Scholen 
staan voor de grote taak om een goede invulling aan (wereld-)burgerschap te geven. Het We-
reldpaviljoen levert aan deze uitdaging een unieke bijdrage met het huidige Inleefatelier Ni-
caragua en het nieuwe te realiseren state of the art belevingscentrum Afrika. 



Geslaagde inburgeringactiviteit Syriërs / Limburgers  

De eerste grote inburgeringactiviteit voor 
statushouders in het Wereldpaviljoen is een 
succes geworden. Tweehonderdvijftig gasten 
waarvan het grotendeel Syriërs (175). Op-
vallend veel jonge mensen waren daarbij 
aanwezig.  

De gasten genoten van een cultureel en informa-
tief programma met muziek, zang, dans en infor-
matie over Syrië en Limburg. Vrijwilligers van het 
Wereldpaviljoen en van de club Syriërs voor Ven-
lo, serveerden Limburgse vlaai en Syrische gebak-
jes. Enkele Syrische families hadden zich met na-
me ingezet om de heerlijke zoete hapjes te ma-
ken. De integratie begon al bij de gebakstafel 
waar Syrische vrouwen graag uitlegden aan de 
Limburgse gasten waarvan dat lekkers allemaal is 
gemaakt. Joekskapel De Nachravers uit Blerick 
opende de meeting met het Limburgse volkslied 
en vanaf dat moment was het zingen en dansen 
maar ook luisteren naar bewogen verhalen uit 
Syrië en een inleiding over het Limburgse DNA. 

De Syrische moeders kregen van het Wereldpavil-
joen een kunstwerkje aangeboden in de vorm van 
een open gebroken (gebakken) keramisch ei 
waarin Limburgse grond zit en één boterboon. Die 
gaat weldra bloeien, een nieuw leven. Symbolisch 
voor het nieuwe leven van de Syriërs in Limburg. 
Het kunstwerkje is gemaakt en aangeboden door 
Leny van Dijk uit Meerlo.  

Iedereen was zeer tevreden na deze geslaagde 
dag. Veel mensen spraken de hoop uit dat dit 
soort manifestaties vaker gehouden worden in het 
Wereldpaviljoen. Wethouder Lamers van de ge-
meente Venlo beloofde daarbij alle steun en me-
dewerking. 



Leuke reacties van de bezoekers 

Zowel in het gastenboek, op Facebook en via de 
mail ontvangen we regelmatig mooie reacties van 
onze bezoekers. En overal klinkt hetzelfde: grote 
waardering voor de vrijwilligers. Zoals de mail 
van KBO Merselo (Venray). We citeren: “Hierbij 
wil ik alle vrijwilligers van het Wereldpaviljoen 
nogmaals hartelijk bedanken voor de interessante 
middag. Het enthousiasme straalt van alle mede-
werkers af en werkt aanstekelijk voor de bezoe-
kers. De reacties van de mensen waren erg posi-
tief. Ze hebben genoten!!!!!!” 

Stedenband Helmond-San Marcos: Zondag 14 
mei bezocht een delegatie van de stedenband 
Helmond-San Marcos het Wereldpaviljoen. Deze 
organisatie viert op dit moment hun 30-jarig be-
staan.  

De Helmonders waren zeer te spreken over de 
opzet van het Wereldpaviljoen. Binnenkort volgt 
er een gesprek met deze stedenband om samen 
de mogelijkheid te bespreken voor meer samen-
werking in de toekomst. Het bezoek werd afge-
sloten met een Italiaanse buffet van Lucker Steyl 
in het Wereldpaviljoen. 

Paters en zusters 

De samenwerking met het Missiehuis St. Michaël 
is fantastisch. Regelmatig krijgen we groepen uit 
de hele wereld op bezoek die te gast zijn in het 
Missiehuis. Zo bezochten enkele tientallen paters, 
broeders en zusters onlangs het Wereldpaviljoen. 
Ze waren te gast in het Missiehuis voor de jaar-
lijkse Provinciedag. De gasten waren zeer ver-
rast. “Waanzinnig goed”, liet een van de zusters 
weten. 

Vrijwilligers zijn altijd welkom 

Het Wereldpaviljoen is voortdurend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Jongeren en oude-
ren. zowel voor de horeca (La Cantina en 
terras) als voor de werkgroep recreatie (het 
begeleiden en werken met kinderen en an-
dere bezoekers). 

Naast de educatieve openstelling (scholenbezoek) 
is het Wereldpaviljoen ook opengesteld voor het 
publiek op woensdag- en zondagmiddag. De be-
zoekers worden aan de hand genomen door de 
vrijwilligers van de werkgroep recreatie. Zij leiden 
de bezoekers rond in het Wereldpaviljoen, helpen 
kinderen bij de opdrachten en geven leiding aan 
diverse workshops. De werktijden voor recreatie 
en La Cantina zijn op woensdagmiddag en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In de zo-
mermaanden hebben we ook het terras geopend.  

Wat verwachten wij van vrijwilligers: 

Betrokkenheid bij de visie van het Wereldpavil-
joen: Elkaars culturen leren kennen. Maar ook 
goed omgaan met bezoekers en andere collega’s. 

Heb jij interesse? Of kent u iemand die hiervoor 
geknipt is? Laat het ons weten. Wij reageren 
meteen. info@wereldpaviljoen.com 



Vrijwilliger winnaar Toptalent 2017 Limburg 

Denktank 
Het bestuur van het Wereldpaviljoen heeft enkele maanden gewerkt aan het beleidsplan. Een van de 
conclusies is dat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden rond de 60 jaar is. Daarnaast bestaat ons 
vrijwilligerscorps ook uit veel zeer gemotiveerde mensen die dichtbij of de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. Voor de continuïteit en inbreng van jonge mensen heeft het bestuur een zogeheten 
Denktank samengesteld. Daarvoor hebben we mannen en vrouwen uit de hele regio benaderd in de 
leeftijd van 35 tot 45 jaar. Deze groep komt twee of drie kaar per jaar bijeen om mee te denken over de 
toekomst van het Wereldpaviljoen. Maar ook om met suggesties te komen waardoor we het Wereldpa-
viljoen nog aantrekkelijkere kunnen maken en we via social media nog meer bekendheid gaan generen. 

Ahmad Alloush uit Steyl, vrijwilliger bij het 
Wereldpaviljoen in Steyl, is woensdagavond 
17 mei in een bomvolle Orangerie in Roer-
mond uitgeroepen tot Toptalent 2017 van de 
Gilde Opleidingen in Limburg. Uit handen 
van deputé Hans Teunissen mocht Ahmad 
het TOP talent 2017 schild in ontvangst ne-
men. Een geweldige prestatie voor deze 19 
jarige student die anderhalf jaar geleden 
met zijn ouders en zes broertjes en zusjes 
uit het door oorlog geteisterde Syrië vlucht-
te. In Steyl wordt zijn familie begeleid door  
Roos Toma die ook vrijwilligster is bij het 
Wereldpaviljoen. 

 

Ahmad volgt de opleiding logistiek van de Gilde 
Opleiding in Venlo en loopt stage bij VieCuri Me-
disch Centrum Venlo. De stagebegeleider van 
VieCuri had Ahmad voorgedragen. “Hij is een 
echte parel”, aldus de stagebegeleider. Uit de in 
totaal 43 voorgedragen Toptalenten van de Lim-
burgse Gilde Opleidingen wist Ahmed al door te 
dringen tot de top vijf.  

Verrast 

“Ik ben totaal verrast met deze uitverkiezing. Ik 
had het niet verwacht”, reageerde een emotione-
le Ahmed. Zijn uiteindelijke doel is om arts te 
worden. De zaal was muisstil toen hij vertelde dat 
hij straks als arts graag terug gaat naar zijn va-
derland om daar de getroffen landgenoten te hel-
pen in de medische zorg en het land mede op te 
bouwen. Ahmad gaat nu door om te strijden voor 
de landelijke titel TopTalent 2017 Nederland.   

Ahmad is de oudste van het gezin. De hele fami-
lie was bij de uitreiking aanwezig. Naast zijn stu-
die en stage werkt deze student bij COOP super-
markt Steyl om wat inkomsten te krijgen en zo 
zijn familie financieel te ondersteunen. Bovendien 
werkt hij al een half jaar als vrijwilliger bij het 
Wereldpaviljoen in Steyl. Hij is daar werkzaam bij 
de afdeling recreatie en helpt kinderen bij de 
workshops.  

Namens het Wereldpaviljoen waren in Roermond 
aanwezig voorzitter René Poels, vrijwilligerscoör-
dinator Mariëtte Custers en de vrijwilligsters Roos 
Toma en José Poels. 



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 

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 

U kunt ons ook helpen: 
 

Het Wereldpaviljoen draait op het enthousiasme en des-
kundigheid van 75 vrijwilligers. Wij ontvangen geen 
(exploitatie) subsidie. Via eigen acties proberen we gelden 
bijeen te krijgen. U kunt ons helpen of wellicht kent u per-
sonen en organisaties (fondsen) die ons project kunnen 
ondersteunen. Laat het ons weten. 

 

Zo kunt u VRIEND worden van het Wereldpaviljoen. Voor € 50,- 
of meer bent u voor een jaar VRIEND en krijgt u alle informatie 
van en over het Wereldpaviljoen en wordt u uitgenodigd voor 
speciale bijeenkomsten. 

Een andere manier om ons te steunen is een stoel in onze Jet-
STAR Fokker 50 te adopteren voor € 200,- per twee jaar. Uw 
naam of die van uw fonds/bedrijf/organisatie wordt keurig op het 
hoofddoekje van de stoel geborduurd. We hebben nog enkele 
stoelen vrij voordat we weer kunnen gaan vliegen. 


