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Het Wereldpaviljoen in Steyl vierde feest. De 
Stichting Wereldpaviljoen werd tien jaar gele-
den opgericht op initiatief van de Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-
Wanssum met als doel een plek te krijgen op 
de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 
2012 en daar jongeren en volwassenen  kennis 
te laten maken met andere culturen.  

Na een succesvol verblijf van 180 dagen op de 
Floriade verhuisde het Wereldpaviljoen naar 
de monumentale vroegere drukkerij van de 
paters in Steyl. Op 14 oktober 2014 opende 
gouverneur Bovens het paviljoen met één in-
leefatelier Nicaragua. Begin dit jaar werd het 
Wereldpaviljoen uitgebreid met een kleurrijk 
Ghana-inleefatelier met o.a. Een busrit door  
Ghana en VR-experience in een Afrikaans dorp, 
school en markt. Tevens aandacht voor de 
bootvluchtelingen die door middel van een VR-
simulatie een boottocht maken van Afrika naar 
Lampedusa in Italië.  

De afgelopen vijf jaren bezochten ruim 26.000 
bezoekers het Wereldpaviljoen. 300 School-
klassen van het basisonderwijs volgden het 
educatieve programma. In 2015 werd deze cul-
turele attractie in Steyl door een vakjury van 
de ANWB genomineerd bij de drie meest 
maatschappelijke attracties van ons land.  

Wereldpaviljoen Steyl  
bestaat vijf jaar 

 
Tijdens de herfstvakantie hebben we stil-
gestaan bij het feit dat de Stichting We-
reldpaviljoen tien jaar geleden is opgericht 
en dat we vijf jaar geleden geopend zijn als 
permanent centrum in Steyl. We vierden 
dit met extra activiteiten tijdens de ope-
ningsuren, een bijeenkomst voor stakehol-
ders op 17 oktober en een feestavond 
voor alle vrijwilligers op 18 oktober. 
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Het Wereldpaviljoen is gerealiseerd met subsi-
dies van o.a. de provincie Limburg en de ge-
meente Venlo. Ze ontvangt verder geen exploi-
tatie subsidie. Entreegelden en donaties zijn de 
belangrijkste inkomstenbronnen. Tachtig vrij-
willigers zijn verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen binnen de diverse werkgroepen: edu-
catie, recreatie, horeca, technische dienst, pr-
communicatie en administratie. Het Wereldpa-
viljoen is elke zondag- en woensdagmiddag 
geopend voor het publiek. Daarnaast komen 
door de week schoolklassen voor het volgen 
van educatieve programma’s  en groepen/
families op bezoek. Het is ook een plek waar 
veel kinderfeestje worden gehouden.  

Tijdens afgelopen herfstvakantie vierde het 
Wereldpaviljoen het tienjarig jubileum en het 
eerste lustrum als permanente culturele 
attractie. Op naar de volgende 10 jaar: "De am-
bitie is nog steeds hetzelfde".  

De Stichting Wereldpaviljoen is een plek –
inleefatelier- waar kinderen, jongeren en vol-
wassenen andere culturen op een educatieve, 
recreatieve en intensieve wijze kunnen bele-
ven en ervaren, waardoor zij doordrenkt wor-
den tot op het niveau van wederzijdse accep-
tatie en verdraagzaamheid.  

Het Wereldpaviljoen koos als eerste inleefate-
lier het land Nicaragua vanwege de stedenban-
den die o.a. Maastricht en Gennep met  Nica-
raguaanse steden hebben. Daarvoor werd het 
dorp San Pedro gebouwd compleet met markt, 
bank, school, fabriek, plantage, winkel en een 
casa. In deze ruimtes kunnen bezoekers aan de 
hand van opdrachten, games kennis maken 
met het land en haar bewoners. Kinderen kun-
nen van afvalmateriaal speelgoed timmeren. 
En sinds kort met een Ghana belevingscentrum 
vanwege de vele contacten die Noord-
Limburgse organisaties hebben met dit Afri-
kaanse land. En hier is met name gebruik ge-
maakt van VR-experience. Kortom ervaren hoe 
het is om in een andere cultuur te leven, op 
weg naar actief Wereldburgerschap.  



 Van pioniersfase naar permanente educatieve attractie 

 
De afgelopen vijf jaren typeert voorzitter Rene Poels als de pioniersfase van het Wereldpaviljoen. 
Hoewel er inmiddels in deze vijf jaar meer dan 26.000 bezoekers zijn geweest en 300 schoolklassen 
wil het Wereldpaviljoen doorgroeien. De onlangs in gebruik genomen VR-experience in het Ghana-
belevingscentrum trekt extra veel bezoekers. Omdat er ook steeds meer Duitse bezoekers komen 
gaat het Wereldpaviljoen volgend jaar ook de Duitse scholen benaderen. Daarvoor wordt een speci-
aal educatief programma ontwikkeld in samenwerking met Duitse scholen. Om een en ander te rea-
liseren heeft het Wereldpaviljoen contact opgenomen met de Euregio Rijn Maas Noord. Op dit mo-
ment wordt door het bestuur en de teamleiders gewerkt aan een verdere professionalisering. De 
corebusiness van het Wereldpaviljoen is schoolkinderen kennis laten maken met andere culturen. 
Daarnaast heeft het een recreatieve en toeristische doelstelling en wordt het bezocht door groepen 
en families. De reacties van bezoekers en docenten zijn erg positief, mede ook omdat de inhoud van 
het Wereldpaviljoen één-op-één aansluit bij het curriculum van het onderwijs. 

Eigen kracht 
 
Volgens René Poels is het des te vreemder en 
onverklaarbaar dat het Wereldpaviljoen voor 
haar educatieve programma’s tevergeefs aan-
klopt bij de landelijke overheid. “We krijgen 
complimenten van de minister voor ons werk 
maar geen financiële ondersteuning”,  aldus 
Poels. Financieel draait het Wereldpaviljoen 
op de entreegelden, de horeca en donaties. 
Doel blijft de entreeprijs voor scholen/ kin-
deren zo laag mogelijk te houden. Het streven 
is om kinderen in hun 8 jarige schoolloopbaan 
minstens één keer het Wereldpaviljoen te be-
zoeken op hun weg naar actief Wereldburger-
schap. En dat alles op eigen kracht en met 
zeer gemotiveerde vrijwilligers. 



De realisering van de culturele attractie het 
Wereldpaviljoen in Steyl is te danken aan de 
directie van Floriade 2012. Die gaf de initiatief-
nemers SOS Meerlo-Wanssum carte blanche 
om zich tijdens de Floriade te presenteren met 
een Wereldpaviljoen. Het werd tijdens de Flo-
riade weliswaar geen derde permanent ge-
bouw op het Floriadeterrein maar een kleurrijk 
onderdeel van Villa Flora.  
Na de Floriade kreeg het Wereldpaviljoen per-
manent onderdak in de vroegere drukkerij van 
het Missiehuis in Steyl. Oud-directeur Paul 
Beck van de Floriade, die samen met commis-
saris van de Floriade Hein van Asperen aanwe-
zig was bij de lustrumbijeenkomst op donder-
dag 17 oktober jl.  
“Ik ben er trots op als ik zie wat jullie ervan 
hebben gemaakt. Het Wereldpaviljoen ziet er 
geweldig uit. En hier is erg veel beleving voor 
kinderen en volwassenen. Iets dat mij erg aan-
spreekt”, aldus Paul Beck. 

Het Wereldpaviljoen in Steyl was zeer populair 
tijdens de herfstvakantie. Tijdens de extra ope-
ningsstelling op dinsdagmiddag en op de regu-
liere opening op woensdag- en zondagmiddag, 
hadden we een record aantal bezoekers.  
 
Veel interesse voor de VR-experience, de bus-
reis door Ghana en het beleven van het leven 
in een Afrikaans dorp. Onze attractie staat als 
een huis dankzij de inzet van alle vrijwilligers. 
Ieder met zijn/haar capaciteiten. Het is een 
echte “Wereldpaviljoen familie”, zo voelen de 
vrijwilligers het. 

Vrucht van de Floriade 2012 

Paul Beck (links) Hein van Asperen en René Poels. 

Record aantal bezoekers tijdens de herfstvakantie 

Watsapp bericht van Chiel van der Linden. 



 Beste Dagje uit in Limburg 2019 -  Het Wereldpaviljoen 

We zijn door de brancheorganisatie Eropuit in Eigen Land uitgeroepen tot beste 
attractie voor een dagje uit in Limburg. Het Wereldpaviljoen eindigde landelijk op 

de tweede plaats. Op de eerste plaats eindigde Watertaxi Rederij Hoorn  
(Noord-Holland). Jaarlijks organiseert deze landelijke organisatie een wedstrijd.  

Het publiek kon via internet een stem uitbrengen  

Vliegtuigstoelen en andere donaties 

 
Zoals bekend kunnen sympathisanten van het 
Wereldpaviljoen deze culturele attractie ook 
financieel steunen. Dat kan onder andere door 
Vriend van het Wereldpaviljoen te worden  
(€ 50 per jaar of meer naar eigen inzicht) of 
door een Vliegtuigstoel voor twee jaren te 
adopteren (€ 200). Tijdens de stakeholders 
meeting werden al meteen enkele stoelen gea-
dopteerd. Er zijn nog enkele stoelen vrij.  
Wilt u ons ook financieel steunen? Neem dan 
contact op met onze penningmeester Huub 
Lichteveld of voorzitter René Poels via e-mail:   
info@wereldpaviljoen.com  

Veel  
belangstelling  

tijdens de  
Jubileumweek! 
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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. 

info@wereldpaviljoen.com 

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 


