
Terug naar normaal! 

Financiën 
 

Het jaar 2020 stond volledig in het teken van de Corona pandemie. Meer dan de helft van de tijd 
was het Wereldpaviljoen gesloten en op de dagen dat we wel open waren, was de omzet erg laag. 
Op jaarbasis lag de omzet 75 procent lager dan in 2019. Het verlies werd grotendeels gecompen-
seerd dankzij de coronasteun van de Overheid en Rabobank. Daarnaast hebben we enkele mooie 
giften gekregen en hebben we weer vliegtuigstoelen kunnen verhuren voor twee jaren. 

We snakken er allemaal naar. Terug naar normaal. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. We 
moeten nog even geduld hebben. Een aantal vrijwilligers van het Wereldpaviljoen heeft de eerste 
prik al gehad. Anderen komen binnenkort aan de beurt. Stilaan is dan iedereen gevaccineerd en 
kunnen we al veiliger aan de slag. Demissionair ministers Rutte en De Jonge hebben een stappen-
plan gelanceerd. Volgens dat plan zou het Wereldpaviljoen woensdag 26 mei voor het eerst weer 
open kunnen, maar dan moeten de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames wel gedaald zijn.  
We kunnen dan open gaan onder de bekende voorwaarden: reserveren van de bezoekers, ander-
halve meter afstand, looproute, handen wassen e.d.. 
Het ligt is ons voornemen om vooraf een soort van kick-off te doen om samen met de vrijwilligers 
bijeen te komen. We houden jullie op de hoogte. 

Kinderen van arme gezinnen 
 

We zijn aan het onderzoeken of we middelen 
kunnen vinden zodat ook kinderen die op-
groeien in armoede een bezoek aan het We-
reldpaviljoen kunnen brengen. In Venlo leven 
meer dan 11.300 mensen onder de armoede-
grens waarvan 2.480 kinderen jonger dan 18 
jaar. We denken eraan om gezins-vouchers te 
maken voor deze groep gezinnen. Dat moet 
uiteraard betaald worden. Het Wereldpavil-
joen zou een korting kunnen geven als bijvoor-
beeld de gemeente de voucher betaalt.  
 
Overleg met de gemeente 
We zijn in overleg met wethouder Alexander 
Vervoort van de gemeente Venlo. De wethou-
der reageerde enthousiast en heeft de ambte-
naren van de afdeling gevraagd te kijken of er 
voor dit doel een potje vrij gemaakt kan wor-

den. Verder zijn we in contact met de Stichting 
Leergeld die ervaring heeft om dit soort vou-
chers op de juiste plaatsen te laten landen.  
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Nicaragua markt in Gennep  
 

Onze partner in Gennep, GESP Gennep, houdt zaterdag 7 augustus weer een groot openluchtfestijn 
met markt. We zijn gevraagd om daar ook weer aan deel te nemen, net als twee jaar geleden. Ze 
hebben ons gevraagd om met name de doe-activiteiten van het Wereldpaviljoen te promoten voor 
kinderen: van afvalmateriaal auto’s en vliegtuigen, armbandjes en halskettingen e.d. maken. Daar-
naast willen we een kraam inrichten om spullen te verkopen. De markt is van 13.00 tot 17.00 uur.  

Schenking Wereldpoppen  
 
We hebben een bijzondere schenking gekre-
gen: meer dan duizend gekostumeerde pop-
pen uit de hele wereld. Die poppen zijn in de 
loop der jaren verzamelend door de nu 81-
jarige Noud Verhulst (Textiel-ingenieur) uit 
Susteren tijdens zijn werkreizen. Hij wil bin-
nenkort kleiner gaan wonen en wil een goede 
plek vinden voor zijn verzamelingen. En daar-
bij dacht hij aan het Wereldpaviljoen in Steyl: 
een prima plek voor de Wereldse poppen. 
 
Traditionele poppen 
In zijn kelder staan drie vitrines boordevol 
poppen uit de hele wereld. Poppen uit alle 
continenten. Prachtige traditionele poppen in 
folkloristisch kledij. En van alle heeft hij echt-
paren. Er zijn ook een groot aantal dubbele. 
Een kleurrijke verzameling die er uitstekend 
uitziet.  
 
Hij biedt de hele verzameling (inclusief twee 
grote vitrines) gratis aan in de hoop dat wij er 
iets moois mee kunnen doen; en hij heeft er 
geen bezwaar tegen als we onderdelen van 
zijn collectie tijdens een markt verkopen t.b.v. 
het Wereldpaviljoen. 

Met de Technische Dienst hebben we al een 
plekje gevonden in de douanehal om daar een 
vitrine te plaatsen (maken) met daarin enkele 
tientallen poppen uit de hele wereld onder 
het motto:  Een wereld van poppen of wereld-
se poppen. 



Vanaf dat moment heeft René zich sterk ge-
maakt voor de straatkinderen en was hij in het 
begin secretaris en later voorzitter van de 
Stichting Sint Martinus. Hij bezocht samen 
met bestuurslid Bernard Ruyten uit Venray 
geregeld projecten en maakte samen met zijn 

zoon Marijn foto’s en films. In bijna alle dor-
pen en steden in Limburg en daarbuiten ver-
zorgde hij voordrachten met dia’s en films om 
geld binnen te halen. In al die jaren heeft hij 
samen met vele anderen 1,6 miljoen euro in-
gezameld en overgemaakt naar de projecten 
van de straatkinderen organisatie Associacao 
Beneficente  AMAR. Het gebrek aan kennis 
van het leven en de cultuur in Brazilië was een 
van de aanleidingen om hier in Nederland te 
starten met het Wereldpaviljoen.  
René heeft zich nu teruggetrokken en de voor-
zittershamer overgedragen aan Jeannette 
Boumans uit Beek-Ubbergen.   

Dertig jaar straatkinderen RIO 
 

Onze voorzitter René Poels heeft zich de afgelopen dertig jaar o.a. ingezet voor de straatkinderen 
van Rio de Janeiro. Op reportagereis naar de Indianen in het Braziliaanse Amazonegebied ont-
moette hij de Limburgse missionaris Martin Cox in Rio de Janeiro. Hij was een van de eersten die  
in deze metropool zich inzette voor de straatkinderen, die zoals Cox zei: “Als ratten werden afge-
schoten”.  

Facebook populair 
 

Onze Facebookpagina heeft een trouw publiek. En elke keer ontdekken we weer nieuwe gezichten 
en likes.  We plaatsten een berichtje op Facebook waarin we melding maakten van het feit dat we 
met z’n allen popelen om weer van start te kunnen gaan. En tegelijk deden we een oproep voor 
vrijwilligers Recreatie en Educatie. Het bericht had binnen twee dagen al 1.039 mensen bereikt en 
122 mensen die zich betrokken voelden. Negen mensen hebben het bericht gedeeld met hun eigen 
Facebook en het op die manier ook weer verspreid. En nu de aanmeldingen nog! 
 
 

De boom 
 

De grote scheef staande spar die vlak naast onze Fokker 50 staat wordt gekapt. Dat heeft de Stich-
ting Kloosterdorp Steyl laten weten. Er wordt wel gekeken of er vogels een nestje in hebben. Als 
dat niet het geval is kan de boom binnenkort om en is het gevaar geweken dat de boom bij storm 
op onze attractie, de Fokker 50, valt. 

foto: Mara van den Oetelaar/De Limburger  



Nu we fysiek moeilijk bij elkaar kunnen/mogen komen vergadert het bestuur digitaal. Na enige  
oefening liep het gesmeerd. Maar er gaat toch niets boven fysiek vergaderen. 

Bestuursvergadering digitaal 

Stip aan de horizon 
 

Binnen het bestuur is een eerste discussie gestart over de toekomst van het Wereldpaviljoen. Zijn 
we tevreden wat we hebben of is uitbreiding wenselijk. Willen we meer landen/continenten ver-
tegenwoordigen? Voldoen we nog steeds aan de doelstelling van het begin? Of heeft deze nieuwe 
tijd tot andere inzichten geleid. En als we willen uitbreiden, is daar dan ruimte voor. Kortom de 
komende maanden wil het bestuur hierover gaan brainstormen. Uiteraard zullen we vervolgens 
ook met teamleiders en vrijwilligers van gedachten wisselen over de stip aan de horizon. 

Terras 
 

Nu we binnenkort weer open mogen en bo-
vendien het mooie weer in aantocht is, gaan 
Piet en Marianne Driessen samen met de 
mannen van de Technische Dienst een ont-
werp maken voor de aankleding van ons ter-
ras. Nu nodigt het bezoekers en passanten 
niet echt uit om er te gaan zitten. We hopen 
dit wel te bereiken met een sfeervolle aankle-
ding in combinatie mooie bloembakken.  

Floriade 2022 
 

Zoals bekend vindt volgend jaar de Floriade 2022 plaats in Almere. Venlose Henriette Stroucken 
had tijdens de Floriade in Venlo een stand/inzending over het land Bhutan. Ze stond vlak bij het 
Wereldpaviljoen op de entresol van Villa Flora. Henriette is voornemens om met hulp vanuit Bhu-
tan ook op Florida 2022 een inzending van Bhutan te realiseren. En, dat is nieuw, ze wil deze stand 
met o.a. VR-experience, na de Floriade ook operationeel houden. Mogelijk kan de inzending van 
Floriade 2022 onderdeel worden van het Wereldpaviljoen of kan het Wereldpaviljoen op een ande-
re wijze meeliften. Het bestuur is hierover nog in overleg met Henriette Stroucken. 



Fons en Liesbeth Schobbers maakten reizen 
naar het Asmat gebied, in West Papoea. De 
kunstenaar Fons was als kind al gefascineerd 
van dit volk. De leefwijze, maar vooral de 
beelden en schilden die de kunstenaars van de 
Asmat bevolking maakten en ook nu nog ma-
ken, zijn zeer inspirerend geweest.  
 
Collectie overdragen 
Fons en Liesbeth hebben in de loop der jaren 
een Asmat-verzameling opgebouwd.  Ze willen 
deze collectie overdragen aan het Wereld-
paviljoen zodat het tot in lengte van dagen 
bewaard blijft. De Asmat staan bekend om 
hun houtsnijwerk: met name schilden, voor-
ouderbeeldjes, voorouderpalen, kanostevens 
en trommels.  
 
Ook voor deze collectie wordt bekeken of er in 
het Wereldpaviljoen een geschikte plek is om 
te tonen aan onze bezoekers. 

Schenking kunstcollectie Asmat-volk  
 

De Asmat is een volk uit Nieuw-Guinea. Ze overleven in het Nationaal Park Lorentz, in de  
Indonesische provincie Papoea. Hun aantal wordt geschat op ongeveer 70.000. 
Het is een van de weinige volkeren die nog als traditionele jagers en verzamelaars leven en tot in 
de jaren 60 van de twintigste eeuw nog koppensnellers. 

Foto: www.landenweb.nl 
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