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 Kleurrijke opening Ghana belevingscentrum op zondag 14 april jl. 

Complimenten voor het nieuwe Ghana belevingscentrum in het Wereldpaviljoen 
Steyl van gouverneur Theo Bovens (Provincie Limburg) en minister Idris Habib 

(ambassade Ghana). Dat spraken ze uit tijdens de officiële opening. 

Met muziek uit Ghana werden de toespraken 
van de gouverneur, de minister en de voor-
zitter van het Wereldpaviljoen omlijst. De ope-
ningshandeling vond plaats in het kleurrijke 
Ghana belevingscentrum met een Ghanees 
traditioneel gebruik: het plengen van moeder 
aarde –om de voorouders te vereren en te 
danken-  met Hollandse Jenever door gouver-
neur Bovens, minister Habib, wethouder Frans 
Schatorjé en voorzitter René Poels van het 
Wereldpaviljoen. De ambassade vond het ge-
weldig dat het Wereldpaviljoen het initiatief 
genomen heeft om zijn land tot speerpunt te 
maken. “Onze landen hebben al vele jaren 
banden en het is geweldig dat jullie de kin-
deren iets meegeven van onze cultuur”, aldus 
Idris Habib. Gouverneur Bovens complimen-
teerde de vrijwilligers van het Wereldpavil-

joen. Hij was zeer te spreken over de aandacht 
die wordt geschonken aan de problematiek 
van de bootvluchtelingen. Hij maakte een ver-
gelijk met het tv-programma Ik Vertrek en het 
vertrek van mensen die op de vlucht zijn.  
Bovendien kreeg hij de lachers op de hand om 
de vlag van Ghana (de drie kleuren, rood, geel 
en groen) te vergelijken met onze carnavals-
kleuren. Voorzitter René Poels vertelde over 
zijn droom tien jaar geleden die nu met het 
bestaande Nicaragua inleefatelier en het nieu-
we belevingscentrum Ghana compleet is uit-
gekomen. Hij prees de grote inzet van de vrij-
willigers van het Wereldpavilojoen. De belang-
stelling voor de opening was zeer groot.  
De gasten werden verwelkomd door Antoi-
nette die op stelten een Afrikaanse masker-
dans uitvoerde bij de entree. > 
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Het publiek genoot van de Ghanese muziek en 
speciale bananenkoekjes en van het nieuwe 
belevingscentrum Ghana. Patty Bellel en Ineke 
Driessen tekenden samen met enkele kin-
deren voor een muzikale demonstratie bij het 
muziekdoek. Voor veel gasten waren de vlieg-
reis naar de Andere Wereld en de busreis door 
Ghana een onvergetelijk avontuur en de bele-
ving via VR-brillen levensecht.  





De artistiek leidster van het kunstenaarscol-
lectief SITRA (lokale traditionele kunst) Fausti-
na Nsoh uit het Noord-Ghanese dorpje Sigiru, 
bezoekt van 24 mei tot en met 12 juni Noord-
Limburg. Ze is te gast bij de Vrienden van 
Christopher uit Sevenum (daar logeert ze) en 
het Wereldpaviljoen. Ze gaat o.a. het entree 
huisje beschilderen en workshops geven. 

 

Vrouwengroep Ghana 

Sirigu kent een zeer actieve creatieve vrou-
wengroep genaamd SWOPA. www.swopa.org. 
Opgericht in 1997 met als doel vrouwen zelf-
standig te laten werken en geld te verdienen 
met kunst: pottenbakken en schilderen. Een 
van de belangrijke activiteiten van deze vrou-
wen is dat ze op traditionele wijze hun com-
pound (onderkomen voor de hele familie) be-
schilderen. Het hele dorp ademt daardoor een 
bijzondere sfeer uit.  

De Sirigu vrouwen gebruiken slechts drie kleu-
ren-zwart, rood en wit, traditioneel gemaakt 
met natuurlijke pigmenten. Stippen vertegen-
woordigen zegeningen; een zigzag driehoek 
patroon toont respect. Strepen onthullen op-
winding, terwijl golvende lijnen de weg naar 
succes vertegenwoordigen.  

Lokale dieren zijn ook geschilderd; de hagedis 
symboliseert vriendschap en de slang biedt 
bescherming. De huidige leidster van de groep 
is Faustina. Zij maakt kunst en schildert. Zij 
laat zich inspireren door de traditionele sym-
boliek van de streek en de omgeving.  Daaraan 
geeft zij op haar eigen manier vorm. Zij is bo-
vendien de artistieke leider van vrouwen in 

Sirigu. Deze vrouwen maken ook samen kunst-
werken op canvas (doek om op te schilderen) 
en briefkaarten die over de hele wereld ver-
kocht worden. Kijk op hun website of geniet 
van een filmpje op YouTube. 

 

Programma Faustina 

Zij arriveert donderdag 23 mei op Schiphol. 
Zondag 26 mei bezoekt ze ’s middags het  
Wereldpaviljoen om kennis te maken.  

Maandag 27 en dinsdag 28 mei gaat ze het 
huisje beschilderen. Woensdagmiddag 29 mei, 
zondagmiddag 29 mei is er in de Werkplaats 
van Ghana een workshop van haar met jeug-
dige bezoekers (schilderen van Ghanese sym-
bolen).  

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is ze ofwel 
in het Wereldpaviljoen of ze gaat met een de-
legatie van het Wereldpaviljoen naar de ‘Hallo 
Werelddag’ in Boxmeer. Daarna bekijken we 
nog welke dagen ze nog meer in het Wereld-
paviljoen kan zijn. Zondag 2 juni en woensdag 
5 juni is ze in het Wereldpaviljoen. 

Tijdens het Pinksterweekend (9 en 10 juni) is 
Faustina te gast in Sevenum op het Keramiek 
Festival bij de familie Knops.  

Woensdag 12 juni vertrekt ze vanuit Amster-
dam naar Ghana. 

Faustina Nsoh uit Noord-Ghana bezoekt het Wereldpaviljoen Steyl 

http://www.swopa.org/


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 mede-
werking. 

Actie Word vriend van het Wereldpaviljoen 

U kunt ons ook helpen: 

 

Het Wereldpaviljoen draait op het enthousiasme 
en deskundigheid van 80 vrijwilligers. Wij ontvan-
gen geen (exploitatie) subsidie. Via eigen acties 
proberen we gelden bijeen te krijgen. U kunt ons 
helpen of wellicht kent u personen en organisa-
ties (fondsen) die ons project kunnen ondersteu-
nen. Laat het ons weten. 

Zo kunt u VRIEND worden van het Wereldpavil-
joen. 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. 

 

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 


