
Bloembakken 
 

De komende tijd gaan we het terras aankle-
den. Zo worden door de technische dienst 
twee verplaatsbare bloembakken gemaakt. 
We zoeken nog uit welke planten het beste in 
deze bloembakken kunnen staan. Het is ver-
der de bedoeling dat we een van de gele vaan-
dels tijdens de openingsuren aan de overkant 
van de weg plaatsen.  

Wereldpaviljoen in juni weer open! 
 

Het ziet ernaar uit dat de heropening van het Wereldpaviljoen voor het publiek plaatsvindt op  
zondag 13 juni. Woensdag 9 juni willen we dan een inloopmiddag houden voor de vrijwilligers. Een 
hernieuwde kennismaking met iedereen onder het genot van een drankje en hapje. Dat we pas op 
zondag 13 juni open mogen, leiden we af van de bekendmaking van premier Mark Rutte dat de 
versoepelingen langzaam op gang komen. Mits het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 
blijft dalen. We houden jullie op de hoogte. 

Vaccinatie 
 

Vaccinatie wordt gezien als hét middel om uit 
de coronapandemie en -crisis te komen. Het 
bestuur van het Wereldpaviljoen is daarom 
ook groot voorstander van deze vaccinatie. 
Het draagt in hoge mate bij aan een veilige 
werkplek voor onze vrijwilligers en een veilig 
bezoek aan het Wereldpaviljoen voor onze 
gasten.  
Het bestuur zal jullie echter geen vaccinatie-
verplichting opleggen. Ook landelijk komt er 
geen vaccinatieverplichting. Voor zover be-
kend, hebben de meeste vrijwilligers een eer-
ste en/of tweede prik gehad. 
Werkgevers (en ook het bestuur van het We-
reldpaviljoen) zijn verantwoordelijk voor een 
veilige (en corona-proof) werkomgeving. Vrij-
willigers hebben ook een eigen verantwoorde-
lijkheid.  Als we straks weer open mogen, 
moeten we ons houden aan de RIVM-regels: 
handen wassen, 1,5 meter afstand en mond-
kapjes of gezichtsbeschermer.  

Ook de bezoekers moeten zich aan de RIVM-
voorschriften houden. We moeten er samen 
voor zorgen dat alles veilig is. 
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De vitrine die het niet haalde 
 

Om de resterende poppen te kunnen plaatsen 
heeft Verhulst aangeboden dat we ook de gro-
te glazen vitrine in zijn kelder mochten over-
nemen. Met een geleend vrachtwagentje van 
de broer van de voorzitter en een personen-
wagen toerden Hans Schouwenburg, Lei 
Beurskens en René Poels vol vertrouwen rich-
ting Susteren. In de kelder aangekomen bleek 
al snel dat de glazen vitrine tegen de honderd 
kilo woog. Om boven te komen moesten we 
via een stenen trap en twee haakse bochten.  
Met behulp van twee ‘hondjes’ werd het gla-
zen gevaarte naar de kelderdeur vervoerd. Bij 
het vertrek zat er al een barst in een van de 
zijglazen. Dankzij drie professionele zuignap-
pen konden we met z’n drieën de vitrine de 
baas. Maar nu de bocht om en heel langzaam 
en voorzichtig omhoog. Centimeter voor cen-
timeter. Geknars van het schuren van het glas 
langs de stenen. Na enkele minuten hadden 
we de vitrine op de stoep achter het huis van 
Verhulst staan. We keken elkaar voldaan aan. 
Dat hebben we gefikst. De vitrine werd weder-
om op twee ‘hondjes’ geplaatst richting 
vrachtwagentje. Door het stormachtig weer 

Vitrine met Europese folkloristische poppen 
 

De technische dienst heeft de ‘kleine’ vitrine, die we hebben gekregen van verzamelaar Noud Ver-
hulst (Susteren), keurig geplaatst in de douaneruimte. José en René Poels hebben daar inmiddels 
75 poppen uit Europese landen geplaatst. Een mooie aanwinst in de douaneruimte. Het idee is om 
in een grotere vitrine in de hal bij de entree poppen uit te stallen uit de rest van de wereld. In to-
taal hebben we ruim 500 poppen uit 50 landen gekregen van de heer Verhulst. 

en knalde op de grond. De grote achterzijde 
(145 bij 120) kapot en de eerdere barst in die 
ene ruit was voldoende om deze ruit ook stuk 
te krijgen. Daar stonden we! Bijna aan de fi-
nish. We hebben alles meegenomen naar 
Steyl en ondertussen bedachten Lei en Hans 
dat er wellicht toch iets te maken valt. De 
technische dienst zou de technische dienst 
niet zijn om dit probleem op te lossen. 



Rondje Steyl 
 

* Het Missiemuseum heeft in navolging van 
het Wereldpaviljoen ook adviseurs benaderd: 
o.a. viroloog Marion Koopmans is er een van. 
*Ketelhuis krijgt als uitbreiding een brand-
weerkazerne. Ze willen de oude brandweerau-
to van het Missiehuis aankopen. Die is nu er-
gens in particuliere handen. 
* De Steylerdag gaat dit jaar door: de eerste 
zondag van september zijnde 5 september. 
Wij kunnen o.a. aansluiten met een markt en 
muziek op het terras. Ideeën zijn van harte 
welkom. 
* Vanaf dit jaar meren in de haven van Venlo 
cruiseschepen aan: de rederij wil haar passa-
giers dan een dagprogramma aanbieden: dag-
je Steyl bijvoorbeeld. We worden nog bena-
derd om te kijken wie van de partners mee 
kan/wil doen.  

* Steyl Inspireert gaat de rotonde(Roermond-
seweg/Rochusstraat) in Steyl adopteren. De 
Botanische tuin wil de organisatie van het on-
derhoud wel doen mits de partners in Steyl 
een vrijwilliger kunnen vinden die af en toe 
mee helpt. Wat er op de rotonde komt te 
staan, wordt later ingevuld. Welke vrijwilliger 
van het Wereldpaviljoen is bereid om twee of 
drie keer per jaar mee te helpen bij het onder-
houd van deze rotonde? 
* Café Quatre Bras biedt na de pandemie be-
zoekers ook de mogelijkheden aan om een 
hapje te eten. Ze maken een eigen krantje 
met het menu en Info over de partners in 
Steyl.  
* Het fraaie boekje over Kloosterdorp Steyl 
dat eerder ook in het Duits is uitgekomen, ver-
schijnt binnenkort ook in het Engels. 
 
 

Steyl promotie 
 

Het Wereldpaviljoen is actief betrokken bij de stichting Steyl Inspireert waarin alle partners van 
Kloosterdorp Steyl samenwerken. We gaan dit jaar ook gezamenlijk het Kloosterdorp promoten. 
Dat gebeurt o.a. in de recreatiekrant en de landelijke museumkrant. 





In verschillende steden heeft Studio Globo zo-
geheten inleefateliers. In Genk bijvoorbeeld 
Guatemala. En zo zijn er inleefateliers van 
Congo, Peru en India. Daarnaast is er een in-
leefatelier Achter de Muur waar kinderen ont-
dekken wat armoede is.  
 
Expeditie WareWare 
Ook heeft Studio Globo een zogenaamd rond-
trekkend mobiel ‘schip’ genaamd Expeditie 
WareWare voor de lagere klassen, om ver-
schillen en overeenkomsten te ontdekken en 
te benoemen. 
Studio Globo ziet de wereld als een boeiend 
en veelkleurig geheel met heel wat mogelijk-
heden en kansen. Heel wat uitdagingen ook, 
want lang niet iedereen op deze aardbol komt 
tot zijn recht. Vanuit het geloof in de unieke 
waarde van elke mens streeft Studio Globo 
naar gelijke kansen voor iedereen en maakt 
samen met vele bondgenoten werk van duur-
zame ontwikkeling, in de eigen samenleving 
en wereldwijd, want er is meer één wereld. 
 
Geïnspireerd 
Toen wij tien jaar geleden brainstormden over 
een Wereldpaviljoen werden we via onze 
partner Gesp Gennep geattendeerd op het 
inleefatelier Guatemala in Genk. We zijn daar 
gaan kijken en waren meteen verliefd.  

De kinderen kruipen in de huid van de inwo-
ners en beleven op een indringende en boei-
ende wijze het leven in Guatemala. Geïnspi-
reerd door Studio Globo hebben wij vervol-
gens Nicaragua ontwikkeld. 
Studio Globo telt 45 professionele medewer-
kers. Hun directeur is Piet Spanhove. Hij en 
enkele van zijn collega’s zijn al eens op bezoek 
geweest in Steyl. Sommige al enkele keren. En 
wij zijn een keer met een oude schoolbus naar 
Hasselt geweest om kennis te maken met het 
inleefatelier Filippijnen. 

Partner vanaf het begin en voorbeeld voor ons. 
 

Studio Globo in België is een ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelings-
educatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens 
en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste  
pijlers. Studio Globo biedt een gevarieerd vormingsaanbod aan zowel kleuters-, lager, secundair 
en hoger onderwijs.   



Vliegtuigstoel Sormac op LinkedIn  
 

Directeur Bert Haffmans van het bedrijf  
Sormac uit Venlo heeft twee stoelen 
‘geadopteerd’ in onze Fokker 50. Geweldig! 
Hij heeft daarvan een bericht geplaatst op  
LinkedIn zodat we nu wereldwijd bekend  
worden. 
 
Many educational institutes are closed during 
the pandemic. One of them is "Het Wereld-
paviljoen" (The World Pavilion) in Steyl nearby 
our headquarters in The Netherlands. 
To support them through these times Sormac 
adopted an airplane seat of a Fokker 50 
JetSTAR. Het Wereldpaviljoen is an interactive 
place where young and old can learn about 
other cultures and places around the world. 
Please pay them a visit when they are able to 
open their doors again. 
 
Veel onderwijsinstellingen zijn gesloten tijdens 
de pandemie. Een daarvan is "Het Wereldpa-
viljoen" in Steyl vlakbij ons hoofdkantoor in 
Nederland. Om hen door deze tijden heen te 
ondersteunen nam Sormac een vliegtuigstoel 
van een Fokker 50 Jet STAR aan.  

Het Wereldpaviljoen is een interactieve plek 
waar jong en oud meer te weten kan komen 
over andere culturen en plekken over de hele 
wereld. Breng ze een bezoek wanneer ze hun 
deuren weer kunnen openen. 


