Nieuwsbrief

NR.52 - OKTOBER 2017

Nieuwsbrief
Redactie: Werkgroep PR-Communicatie Wereldpaviljoen
E-mail: pr-communicatie@wereldpaviljoen.com

De Nieuwsbrief van de
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jaar en is bedoeld voor onze
stakeholders, overheid,
scholenkoepels, partners en
sympathisanten.

Wereldpaviljoen bestaat drie jaar!
Op 14 oktober 2014 opende gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg het Wereldpaviljoen.
Sindsdien hebben meer dan 15.000 bezoekers de vliegreis naar Nicaragua gemaakt en de douanepoortjes van San Pedro gepasseerd. De reacties van onze bezoekers zijn eensluidend: "wat een geweldig project en lof voor de enthousiaste vrijwilligers". Op dit moment draaien we financieel nog niet quitte.
Dankzij een buffer die we hebben opgebouwd tijdens de Floriade 2012 kunnen we ons dat even permitteren. Het bestuur en de vrijwilligers doen er alles aan om binnen twee jaar volledig quitte te spelen.
Wij verwachten de komende twee jaren dan ook meer bezoekers per jaar en een hogere opbrengst van
de horeca. Met de uitbreiding van een modern Afrika-belevingscentrum (Virtual Reality) hopen we een
nieuwe doelgroep –de jongeren- aan te trekken. Daarover verderop meer. Zoals bekend draaien wij het
Wereldpaviljoen met 80 vrijwilligers. Wij ontvangen geen structurele subsidie van de overheid.

jaar!

Arrangementen steeds meer in trek
Steeds meer groepen bezoeken het Wereldpaviljoen. Het gaat om families, ouderen en
vrouwenorganisaties, serviceclubs maar ook
vriendenclubs en personeelsverenigingen.
Al deze groepen krijgen een warme ontvangst in
het Wereldpaviljoen, een inspirerende inleiding en
een reis naar Nicaragua met tekst en uitleg. Lokale ondernemers, met wie wij samenwerken,
kunnen de catering verzorgen, zowel in het Wereldpaviljoen als in een van de etablissementen
van Steyl. De reacties van de groepen zijn zeer
positief.
Lees een van de jongste reacties van de familie
Van der Vorst: “Twee weken geleden hebben we
met de hele familie onze jaarlijkse familiedag bij
jullie beleefd.
Ondanks de grote variatie in leeftijd en interesses, heeft iedereen wel iets gevonden om te
doen. De zorgen van al jouw collega's hebben er
voor gezorgd dat het ons aan niets heeft ontbroken. Veel dank daar voor! Jullie hebben een fantastische attractie en ik hoop dat ook de nieuwe
toevoeging van Ghana begin volgend jaar een
groot succes zal worden. Nogmaals dank voor alle
moeite en het meedenken!”

Schoolbezoeken
Voor het basisonderwijs en de eerste twee jaren
van het voortgezet onderwijs heeft de werkgroep
Educatie van het Wereldpaviljoen een educatief
programma ontwikkeld. Voor de onderbouw is
een speciaal recreatief programma samengesteld.
Voor de bovenbouw is een programma ontwikkeld
waarbij de kinderen in groepsverband aan de slag
gaan en voor groep 8 en de eerste twee jaren
van het voortgezet onderwijs is een meer individueel programma gemaakt. De programma’s sluiten naadloos aan bij het curriculum van de scholen met betrekking tot het onderdeel werken aan
actief Burgerschap. Een bezoek aan het Wereldpaviljoen geeft de leerlingen bagage mee voor
meer Wereldburgerschap. Docenten en kinderen
reageren zeer positief over een ochtend in San
Pedro. Inmiddels hebben al meer dan honderd
groepen het Wereldpaviljoen bezocht.
Boekingen lopen via het loket van Cultuurpad
Tel. 088-7303400 of info@cultuurpad.nl

Feestweek tijdens de herfstvakantie
Het driejarig jubileum is voor het Wereldpaviljoen aanleiding om extra uit te pakken
tijdens de Herfstvakantie. Deze week zijn
we op zondag 15 oktober, dinsdag 17 oktober, woensdag 18 oktober en donderdag 19
oktober geopend, telkens van 13.00 tot
17.00 uur.

Deze dagen is er naast het reguliere programma
rond de klok van 14.30 uur telkens iets extra’s te
beleven:
Zondag 15 oktober
treedt de interactieve muziekgroep Dalaba (o.a.
met Jan Wilms en Patty Bellel).
Dinsdag 17 oktober
is verhalenverteller Gerard Sonnemans aanwezig
met zijn workshop over twee kinderen uit Nicaragua. Diezelfde voorstelling/workshop gaf Sonnemans ook tijdens de Floriade in het Wereldpaviljoen. Meer dan honderd klassen hebben er toen
van genoten.
Woensdag 18 oktober
geeft Patty Bellel een workshop West Afrikaanse
Percussie.
Donderdag 19 oktober
is Gerard Sonnemans weer van de partij met zijn
beleefvoorstelling.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is het bedrijf BleuTea uit Ittervoort aanwezig met een 3D
bril voor een demonstratie Virtual Reality. Nog
geen Ghana maar wel een beleving op een van de
grootste stuwdammen van Amerika, de Hooverdam. Een educatieve simulatie.
Filmer en winnaar van vele filmprijzen Marijn
Poels laat via een 3D bril een proeve zien van de
beelden die we straks in het Afrika-paviljoen kunnen beleven.

Voor de vrijwilligers is op zondagavond
15 oktober vanaf 18:00 uur een speciale
feestavond!

Wereldpaviljoen Steyl
gaat virtual reality
met Afrika
Het Wereldpaviljoen in Steyl wil in 2018
gaan uitbreiden met een belevingscentrum
Afrika (Ghana). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de moderne middelen als Virtual
Reality en 3D brillen.
In de belevingsruimte richt het Wereldpaviljoen
zich op de Afrikaanse cultuur (Ghana) en de
vluchtelingenproblematiek. Ghana is gekozen
vanwege de "erfenis" van het Afrikacentrum
Cadier en Keer en bijdragen van Noordlimburgse
groepen zoals de Stichting Calebas (Venray/
Ghana) en de Wim van Meijel Foundation, de Co
Foundation van Venlonaar Bart van der Grinten in
Kitase (Accra, Ghana)
en missionarissen van
Steyl die actief zijn in Ghana.

In het belevingscentrum kunnen de bezoekers
zich straks inleven onder andere via Virtual Reality, films en het zelf ervaren. Met deze nieuwe
communicatie vormen richten we ons ook op de
doelgroep jongeren. Zowel educatief als recreatief. Belangrijk onderdeel van de nieuwe belevingsruimte (ontwerp Gidi Roosen/GIX Interiors &
Exhibitions/Horst) is een ingebouwde autobus
waarin de bezoekers een reis maken door Ghana
van de stad naar het platteland en zich vervolgens via Virtual Reality inleven in een authentiek
dorpje, in een school, op bezoek bij het dorpshoofd en de vissers aan de kust. Filmmaker Marijn Poels heeft daarvoor in Ghana de opnames al
gemaakt.

volgen van kinderen bij en in een school. Eenmaal aangekomen stapt de reiziger uit en neemt
plaats op een bank bij "Radio Ghana" waar hij via
de Webcam rechtstreeks contact heeft met leeftijdsgenoten in Ghana of deelgenoot is van een
Afrikaanse les op school. De Afrikaanse kinderen
kunnen via de Live Webcam de activiteiten van
de Nederlandse bezoekers in deze belevingsruimte volgen. De bezoeker eindigt zijn bezoek aan
Afrika bij het project Ferry tot Paradise. Op de
muur is een grote afbeelding te zien van de Middellandse zee met een boot met vluchtelingen.
Voor deze afbeelding staat een bijzonder kunstproject opgesteld: een originele Afrikaanse houten boot met honderd kleine en grote beelden en
maskers uit Afrika, die het wereldpaviljoen in
bruikleen krijgt. De bezoeker neemt plaats op
een vlonder en beleeft via de VR-bril hoe Afrikanen aan de noordkust voor veel geld een plekje
veroveren om in een van de gammele boten de
overtocht te maken en beleeft hij de gevaarlijke
tocht. Deze 3D-simulatie is speciaal voor het Wereldpaviljoen ontwikkeld door het bedrijf BlueTea
uit Ittervoort. Gelijktijdig krijgt de bezoeker informatie over de vluchtelingenstroom, de oorzaken
en de gevaren.

De bezoeker komt via een mysterieuze entree in
een grote ruimte waarin hij zich meteen in Afrika
waant. Kleuren, muziek en reuk ademen Afrika.
Bij de bushalte stapt hij in de Afrikaanse bus en
geniet van een tocht vanuit de westers ogende
hoofdstad Accra naar het hoge Noorden. Daar
zet hij de VR-bril op en beleeft in een beeld van
360 graden het leven in een authentiek Afrikaans
dorp. Verder kan de bezoeker ook kiezen uit enkele andere Virtual Reality films: een bezoek aan
een dorpshoofd met Voodoo – rituelen of, het
Illustraties: GIX Interiors & Exhibitions/Horst

Ghanese voetballers op bezoek
Drie Ghanese voetballers en hun coach hebben onlangs een bezoek gebracht aan het
Wereldpaviljoen. Ze lieten zich uitvoerig informeren over het doel van het Wereldpaviljoen en de plannen om volgend jaar uit te
breiden met een Afrika deel dat vooral gericht is op hun land. “Het is een fantastisch
project. Daar willen wij graag onze bijdrage
aan leveren”, aldus coach Amoaho.
De voetballers zijn in opleiding bij het voetbalschooltje dat Venlonaar Bart van der Grinten in
de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra leidt.
Het vindt allemaal plaats in het dorpje Kitase en
is bedoeld voor kinderen en jongeren die doorgaans geen kansen hebben om zich te ontwikkelen. Via het nieuwe schooltje in Kitase krijgen
deze leerlingen alle kansen om zich te ontwikkelen en daarnaast om zich ook te bekwamen als
voetballer. De organisatie van Bart van der Grinten werkt al samen met Boeken Steunen Mensen
en krijgt de komende drie jaren ook steun van de
MOV groepen in de regio Venlo.
Aggiri, Mohammed, Robert en Amoaho zijn twee
maanden in de regio Venlo te gast en mogen geregeld mee trainen met eredivisieclub VVV Venlo.
De voetbalschool heet Kitase Action Bos FC.
In het Afrika deel van het Wereldpaviljoen wordt
straks vooral veel gedaan met 360 graden films
en Virtual Reality. Een van de onderdelen is een
rechtstreekse verbinding met de voetbalschool en
een nieuwe school in Kitase die wordt opgezet en
geleid door de Co-Foundation organisatie waarvan Bart van der Grinten de directeur is.

Beste attractie
in Limburg!
Het Wereldpaviljoen in
Steyl (gemeente 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 in de
vroegere drukkerij van Kloosterdorp Steyl nog als
tweede. Het bijzondere van deze uitverkiezing is
dat het publiek heeft kunnen stemmen op alle
attracties 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.

“Het idee is dat onze kinderen straks met kinderen van het Wereldpaviljoen rechtstreeks kunnen
communiceren. De komende maanden gaan we
een programma uitwerken. Zo zou een van onze
kinderen met een Webcam naar de markt kunnen
gaan en kunnen de bezoekers in het Wereldpaviljoen dit volgen”, aldus Van der Grinten. Volgens
voorzitter René Poels van het Wereldpaviljoen is
het verbinden van culturen een belangrijke opdracht van het Wereldpaviljoen. “Dankzij de moderne communicatiemiddelen kunnen we een-opeen met kinderen in Ghana communiceren”, aldus
Poels.

Denktank
Om aansluiting te krijgen met jongeren heeft het
bestuur mannen en vrouwen uit de regio benaderd in de leeftijd van 40-50 jaar. Mensen van
verschillende pluimages. Het idee is om met deze
groep mensen af en toe te brainstormen over de
toekomst van het Wereldpaviljoen en de inhoud
van de programma’s. Een groep van de denktank
heeft inmiddels geholpen bij het opstellen van
een communicatieplan.

Blog-moeder
Onlangs kreeg het Wereldpaviljoen bezoek van
een zogeheten blog-moeder met haar gezin. Zij
schrijft op haar blog over haar bevindingen in het
Wereldpaviljoen. Met prachtige foto’s en een inspirerend verhaal motiveert ze haar 25.000 volgers om het Wereldpaviljoen te gaan bezoeken.
Haar slotzin: "Het Wereldpaviljoen is een aanrader!" www.allinmam.com/kinderactiviteitenin-noord-limburg

U kunt ons ook helpen:
Het Wereldpaviljoen draait op het enthousiasme en deskundigheid van 80 vrijwilligers. Wij ontvangen geen
(exploitatie) subsidie. Via eigen acties proberen we gelden
bijeen te krijgen. U kunt ons helpen of wellicht kent u personen 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 JetSTAR 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.

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

