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De lockdown duurt voort
Zoals het er nu uitziet, is het Wereldpaviljoen deze en wellicht de volgende maand nog gesloten
vanwege de lockdown. Dat is voor alle partijen erg vervelend. Hopelijk dragen we met z’n allen bij
aan het verder tegengaan van het Corona-virus. Elke maand langer dicht is elke maand geld bijleggen. Dankzij de steun van de overheid (COVID-19 potje), een bijdrage uit het Rabobank Noodfonds
en de adoptie van onze vliegtuigstoelen is het verlies inmiddels gehalveerd. We hopen dat de gemeente Venlo op korte termijn ook een positief besluit neemt en het Wereldpaviljoen een deel van
het door het rijk beschikbaar gesteld cultuurgeld toekent. Inmiddels zijn we ook gestart met een
actie om Vrienden van het Wereldpaviljoen te werven. Zie elders in deze Nieuwsbrief.

Vliegtuigstoelenactie geslaagd
Wij hebben de lockdown onder andere benut
om te zorgen dat alle vliegtuigstoelen weer
een gesponsord en geborduurd hoofddoekje
hebben met de naam van de sponsoren.
Per 1 januari konden we weer vijftien stoelen
voor sponsoring aanbieden. Zoals bekend kunnen bedrijven en particulieren een stoel
‘adopteren’ voor € 200,- per stoel voor twee
jaren. De donateur krijgt dan een passepartout en mag gedurende die twee jaren gratis met zijn gezin/partner het Wereldpaviljoen
bezoeken. We hebben via Social Media een
oproep geplaatst “Wie helpt het Wereldpaviljoen de winter door” door een stoel te adopteren.
Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. In
korte tijd waren alle stoelen weer bezet. Laten
we hopen dat onze Fokker 50 binnenkort
weer kan gaan vliegen. We zijn er klaar voor.

Nieuwe video over Steyl
Huub Stapel neemt ons mee op ontdekkingstocht in Kloosterdorp Steyl. Veel mensen hebben geen idee welke schatten er liggen verborgen achter de oude kloostermuren.
Een mooie inspirerende video over de geschiedenis van dit unieke dorp. Klik op deze
link: https://youtu.be/sZ_imvzGOcQ

Wethouder op werkbezoek
De Venlose cultuurwethouder Marij Pollux
(Groen Links) heeft in januari een werkbezoek
gebracht aan het Wereldpaviljoen. Ze toonde
grote belangstelling. “Iedereen zou deze bijzondere culturele attractie moeten bezoeken”, zei de wethouder. Ze liet zich uitvoerig
informeren en was zeer geïnteresseerd in de
wijze waarop wij in deze coronapandemie
contacten onderhouden met de vrijwilligers.
Ze was ook verrast dat het Wereldpaviljoen
vrijwilligers omarmt die via het project Social
Return worden geplaatst. De wethouder vertelde dat het college in februari zal reageren
op onze vraag voor extra ondersteuning vanuit de corona steungelden. Na afloop van het
plezierig gesprek werd nog even een bezoek

Terras
Tijdens het gesprek met wethouder Pollux
hebben we ook de slechte toestand van ons
terras aangekaart. Door de wortels van de bomen langs de Sint Michaelstraat was de bestrating van ons terras op diverse plaatsen
omhoog gekomen. Dit kon leiden tot gevaarlijke situaties, zowel voor onze bezoekers, als
voor voorbijkomende wandelaars. Enkele dagen later was het terras door de gemeente
prima hersteld.

gebracht aan het Ghana inleefatelier waar
voorzitter René Poels de wethouder een mapje met flyers én onze mascotte vogel op stok
aanbood als blijvende herinnering aan dit bezoek. “Deze vogel krijgt een mooie plaats op
mijn bureau”, aldus de wethouder.
Op haar eigen facebook maakte de wethouder
ook melding van dit corona-proof bezoek aan
het Wereldpaviljoen. Jammer dat het nu gesloten is, aldus de wethouder. Jammer voor
de bezoekers, maar ook voor de 75 vrijwilligers. Ze meldde verder: “Met het bestuur
gesproken over de huidige situatie en over de
manier waarop we samen gaan werken aan
een toekomstbestendig Steyl. Geweldig gesprek en bezoek! “, aldus de enthousiaste
wethouder Marij Pollux.

Waarom Nicaragua en Ghana in het Wereldpaviljoen?
In het Wereldpaviljoen zijn twee inleefateliers gerealiseerd: een staat in het teken van het MiddenAmerikaanse land Nicaragua en het andere in het Afrikaanse land Ghana. Vanwaar deze landen? Er
ligt geen diepere gedachte aan ten grondslag. Eerder sprake van toeval.

Nicaragua
De Stichting Wereldpaviljoen werd opgericht
aan de vooravond van de Wereldtuinbouwtentoonstelling 2012 in Venlo. Het idee was
om op het Floriadeterrein het derde permanente gebouw neer te zetten: het Wereldpaviljoen. Met een inleefatelier en een wereldrestaurant. Het idee van de inleefateliers is
afkomstig van de Belgische organisatie Studio
Globo. Deze organisatie heeft in alle grote steden in België inleefateliers van diverse landen
zoals Congo, Guatemala, India, Marokko e.d.
Toen het Wereldpaviljoen een land zocht kwamen we in gesprek met burgemeester Marlies
van de Loo van Gennep. Haar gemeente had al
vele jaren een stedenband met het stadje San
Pedro de Lovago in Nicaragua. En naast Gennep hebben nog 16 andere Nederlandse stedenbanden met steden in dit MiddenAmerikaanse land zoals Helmond, Nijmegen,
Maastricht, Rotterdam, Delft e.d. Met Gennep
(GESP), Maastricht (stedenband Rama) en Helmond (stedenband San Marcos) werken we
samen. Samen met de ontwerpers van CAS
Belfeld hebben we een inzending ontworpen
in de sfeer van Nicaragua ten behoeve van de
Floriade. We noemden het dorpje: San Pedro
verwijzend naar de stedenband van Gennep.
De inzending van de Floriade bestond uit het
schoolklasje, de marktkraam met daarin o.a.
de spellen “Eerlijke Handel” en “Wat zou jij

kiezen”, het postkantoortje om kaartjes Groeten uit Nicaragua te verzenden en een grote
Wereldbol. De prachtige achterwand werd
geschilderd door kunstenaar/schilder Huub
van Gerven uit Baarlo. De belangstelling was
groot O.a. kregen we een bezoek van koningin
Beatrix, ambassadeurs uit verschillende landen en de ministers van het kabinet Lubbers.
Tachtig vrijwilligers bemanden de stand gedurende 180 dagen. Meer dan honderd schoolklasjes hebben er workshops gevolgd van
schrijver Gerard Sonnemans. Deze was ingevlogen vanwege zijn boek ‘Het Lot van een
Geluksvogel’ waarin twee Nicaraguaanse jongeren, Rosa en Sergio een hoofdrol vervullen.
Het succes was zo groot dat de Stichting Wereldpaviljoen besloot te zoeken naar een locatie waar we permanent konden blijven. Dat
werd de voormalige drukkerij van het Missiehuis Steyl. Gidi Roosen van het bureau GIX uit
Horst ontwierp het stadje San Pedro voor in
de drukkerij en maakte ook gebruik van de
bestaande elementen: schooltje, marktkraampjes en de interactieve spellen. In oktober
2014 opende gouverneur Theo Bovens het
Wereldpaviljoen samen met burgemeester
Antoine Scholten van Venlo. De burgemeester
van San Pedro de Lavago, mevrouw Elian Conzales, en haar medewerker Don Julio hebben
ons San Pedro ook bezocht. Ze waren onder
de indruk van de echte Nicaraguaanse sfeer
die ze aantroffen.

Ghana
Al vrij snel werd de idee geboren om het Wereldpaviljoen uit te breiden met nog een inleefatelier. Dat kwam in een stroomversnelling toen bleek dat het Afrikacentrum in Cadier en Keer zou gaan sluiten. Een van de onderdelen van dit centrum was een inleefatelier Ghana. Dat zouden wij een-op-een kunnen
overnemen. Ondertussen kregen we contact
met de stichting Calebas uit Venray die al vele
jaren projecten in Ghana ondersteunden van
wijlen Wiljo Fleurkens en de stichting Vrienden van Christopher uit Sevenum die ook in
Ghana actief zijn. Toen het besluit genomen
was dat we een Ghana inleefatelier zouden
beginnen arriveerden in Steyl enkele grote
vrachtwagens met de inhoud van het hele
Afrikamuseum: beelden, kunstwerken en res-

tanten van wat eens het inleefatelier Ghana
was. De beelden en kunstwerken zijn naar het
Missiemuseum gebracht. Het inleefatelier
Ghana was niet gedemonteerd en in kaart gebracht maar gewoon afgebroken, gesloopt.
We konden er geen touw meer aan vast knopen. Gido Roosen kreeg vervolgens de opdracht aan de hand van enkele suggesties om
een Ghana inleefatelier te bouwen inclusief
een hoek waarin aandacht geschonken wordt
aan de bootvluchtelingen. Verder werd via
Lagotronics Venlo een VR-experience geïnstalleerd in dit inleefatelier en maakte filmmaker
Marijn Poels in Ghana VR-opnames voor de VR
-brillen in het dorp en een bustocht door Ghana. Op 14 april 2019 opende gouverneur Theo
Bovens samen met minister Habbib Idris van
de Ghanese ambassade in Nederland het inleefatelier Ghana.

Het Wereldpaviljoen zoekt Vrienden!
De culturele attractie het Wereldpaviljoen in Steyl maakt net als veel andere culturele organisatie
moeilijke tijden door. Vanwege de lockdown zijn we al tientallen weken gesloten. Dat betekent
geen inkomsten en wel uitgaven. En dat is jammer voor een organisatie als het Wereldpaviljoen dat
enkele jaren geleden door een vakjury van de ANWB werd genomineerd tot de top drie van meest
maatschappelijke uitjes van ons land! Los van de huidige lockdown draait het Wereldpaviljoen voor
honderd procent op vrijwilligers en kunnen we, zonder overheidssubsidie, net onze broek ophouden. Dit ook mede dankzij spontane giften of erfenissen. Een andere mogelijkheid om het Wereldpaviljoen te steunen is lid worden van Vrienden van het Wereldpaviljoen. Dat kan al voor een bedrag van € 50 per jaar (of een hoger bedrag naar keuze). Als Vriend van het Wereldpaviljoen ontvangt de vriend de Nieuwsbrief van het Wereldpaviljoen, wordt hij/zij uitgenodigd voor bijzondere
activiteiten in het Wereldpaviljoen. Bovendien hebben vrienden een jaar lang met twee personen
gratis entree. Vrienden van het Wereldpaviljoen helpen ons om jonge mensen bagage te geven
voor Wereldburgerschap en daardoor een bijdrage te leveren voor een betere en eerlijkere wereld.
Wit u het Wereldpaviljoen ook helpen: laat het even weten via info@wereldpaviljoen.com of bel
onze voorzitter René Poels (06-29479110). Het bankrekeningnummer van het Wereldpaviljoen is
NL34RABO0144393352.

Vliegtuigdeur
Onze Fokker heeft overigens geen originele
deur. Die was er destijds niet bij. Reden dat
Floris Poels en zijn vriend Noël van Delft toen
zelf een deur hebben gemaakt die tot op de
dag van vandaag prima dienst doet. Maar het
verlangen naar een echte vliegtuigdeur blijft.
Reden dat de technische dienst samen met
Niek Vrijdag op zoek zijn gegaan naar een originele Fokker 50 deur. En dankzij Piet Smedts
uit Baarlo (PS Aero) is die deur in Duitsland
gevonden. Dankzij onze Jet STAR-sponsor konden we de deur meteen kopen en halen. De
komende tijd wordt de deur geplaatst.

Stip aan de horizon
Binnen het bestuur wordt binnenkort gebrainstormd over de stip aan de horizon. Hoe zit de toekomst van het Wereldpaviljoen eruit? Is uitbreiding van een derde inleefatelier wenselijk, mogelijk
en haalbaar? Wordt vervolgd.

Teamleider Recreatie
Recreatie is een belangrijke poot binnen het
Wereldpaviljoen. Wij verwachten dat na de
lockdown het aantal recreatieve bezoekers zal
toenemen en de vraag naar kinderfeestjes zal
groeien. Marlou Giesen is de teamleider van
recreatie en zij wordt op de woensdagen bijgestaan door Hans Huijs. Gezien het feit dat
Marlou enkele keren per jaar in Spanje verblijft is de ondersteuning van Hans alleen te
weinig. In overleg met Jan van Schaik en Marlou is afgesproken dat we een tweede assistent-teamleider gaan zoeken.
Ineke van Duiven
En die hebben we gevonden. Ineke van Duiven
uit Baarlo, actief lid van La Cantina, gaat met
ingang van heden tevens aan de slag als assistent-teamleider Recreatie. In overleg met Piet,
Marlou en Hans worden de taken nog verdeeld. Uiteraard is en blijft Ineke actief bij de
horeca afdeling.

Seintje premier Rutte
Onze Fokker 50 staat gereed voor de start, evenals onze vrijwilligers. Het wachten is op het verlossende seintje van premier Rutte. En dan gaan we vliegensvlug weer open. Tot die tijd proberen we
ons aan de regels te houden en gezond te blijven. En gezond blijven wensen we ook jullie toe!

