
We kunnen weer! 

Hoewel de pandemie nog niet voorbij is en de meeste vrijwilligers de vaccinaties hebben gehad, is 
het Wereldpaviljoen weer volop aan de gang. Er zijn al weer enkele schoolklassen geweest en de 
bezoekersaantallen op de woensdag- en zondagmiddag zijn buiten verwachting hoog. Kortom: we 
zijn weer aan de gang. Uiteraard is het opletten geblazen en moeten we ons nog wel aan de richt-
lijnen houden: anderhalve meter afstand en op tijd handen wassen. Mondkapjes is niet meer ver-
plicht, maar we respecteren iedereen die deze nog wel wil dragen. 
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Toekomstvisie 

Binnen het bestuur wordt thans gebrain-
stormd over de toekomst van het Wereldpa-
viljoen. Is het Wereldpaviljoen groot genoeg 
of moeten we uitbreiden? Is de inhoud van 
deze tijd? Wat gaat goed? Wat kan beter?  
Enfin, legio vragen. Als het bestuur een visie 
op papier heeft staan, wordt het besproken 
met alle geledingen van het Wereldpaviljoen 
zodat we aan het einde van de visie-rit een 
kijk op de toekomst hebben waar iedereen 
achter staat. Samen zijn we creatief en sterk. 

 

Bhutan 

Tijdens de Floriade 2012 in Venlo stonden het 
Wereldpaviljoen en de stand van Bhutan naast 
elkaar in Villa Flora. Een heel bijzondere stand: 
Bhutan.  

In Bhutan verdienen mensen vier dollar per 
dag. Meer dan de helft van de bevolking is an-
alfabeet en de levensverwachting is laag. En 
toch is Bhutan één van de gelukkigste naties 
op aarde. Henriette Stroucken uit Venlo is de 
vrouw achter deze inzending. Ze wil volgend 
jaar ook weer een stand inzenden op Floriade 
2022 in Almere. Ze heeft het Wereldpaviljoen 
benaderd om te kijken of we kunnen samen-
werken. Want zegt ze, het zou jammer zijn als 
we een mooie inhoudelijke stand hebben en 
die na de Floriade ergens opbergen. We zijn 
daarover in gesprek en betrekken dit ook bij 
onze toekomstvisie.  
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Bij de voedselbanken in de regio wordt aan 
gezinnen met een minimuminkomen vouchers 
uitgereikt. Daarmee kunnen deze gezinnen 
gratis een bezoek brengen aan het Wereldpa-
viljoen. Het initiatief van deze actie is van het 
Wereldpaviljoen. Alleen al in Venlo wonen 
2500 kinderen in deze gezinnen. Via deze vou-
chers krijgen ook deze kinderen de gelegen-
heid om het Wereldpaviljoen te bezoeken. De 
actie is mogelijk dankzij een bijdrage van de 
Venlose actie “Venlo mien Hert” en bijdragen 
van twee fondsen die onbekend willen blijven. 

Voedselbank en Wereldpaviljoen 

Steylerdag 5 september 

Enkele weken geleden heeft douanier Hans 
Huijs een bezoeker betrapt op het smokkelen 
van verboden waren in zijn koffer. Hij heeft 
hem meteen achter de tralies gezet. 

Smokkelaar betrapt  

Zoals bekend is op zondag 5 september weer 
de Steylerdag. Het Wereldpaviljoen is dan 
voor iedereen toegankelijk (zonder entree), 
we hebben een gezellig terras met live mu-
ziek van de P C B Sixties Band en we houden 
een markt. Bovendien maken we een stand 
om vrijwilligers te werven.  
We verwachten dat het weer druk zal wor-
den. De laatste keer dat de Steylerdag plaats-
vond in 2019, hebben we circa 1.000 bezoe-
kers in het Wereldpaviljoen geteld. 

Helpen 
Als jij die zondag tijd hebt om mee te helpen, 
te promoten en te verkopen? Tussen 11.00 
en 17.00 uur. Laat het dan even weten via  
info@wereldpaviljoen.com 
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Mooie PR voor Wereldpaviljoen 

Het Wereldpaviljoen staat de laatste tijd veel 
in de schijnwerpers van de media.  In diverse 
media is aandacht geschonken aan de actie 
om kinderen van gezinnen die van een minima 
moeten gratis toegang te geven in het We-
reldpaviljoen. Bovendien stond er een pagina-
groot artikel met foto over het Wereldpavil-
joen in de lifestyle bijlage van De Limburg, het 
blad Voilà. Dat blad heeft een bereik van 
300.000 bezoekers.  

Deskundige adviezen  

Afgelopen tijd is er door de mannen van de technische dienst intensief gewerkt. Zelfs de fiets van 
huismeester/piloot/schilder/koffiezetter Michel is onder handen genomen. Dat wil zeggen: de 
meeste mannen zaten erbij en gaven Michel advies. Want een van de banden van zijn rijwiel was 
gescheurd. Door de deskundige adviezen van de technische commissie is een en ander naar tevre-
denheid opgelost. Michel is erop thuisgekomen. De sfeeropname spreekt boekdelen. 

In de landelijke Museum & 
Galleriekrant staan twee pa-
gina’s van Kloosterdorp Steyl 
met ook aandacht voor het 
Wereldpaviljoen. 

De komst van de poppen van 
Noud Verhulst heeft in de 
media ook de nodige aan-
dacht gekregen. Kortom: het 
Wereldpaviljoen staat volop 
in de schijnwerpers. 



Secretaris Eef Bongaarts van het Wereldpavil-
joen heeft een spannend én leerzaam kinder-
boekje geschreven. De hoofdpersonen in dit 
boekje zijn enkele folkloristische poppen uit 
de hele wereld. 

Eef Bongaarts fotografeert de hoofdrolspelers van zijn 
boekje. (foto René Poels) 

Aanleiding tot het schrijven van dit kinderboek 
is de schenking van de hele collectie folkloris-
tische poppen van textiel-ingenieur Noud Ver-
hulst (81) uit Susteren aan het Wereldpavil-
joen in Steyl. “Achter elke pop die geëxpo-
seerd wordt in het Wereldpaviljoen schuilt 

een verhaal”, vertelt Eef Bongaarts. “Ik heb 
goed geluisterd naar de verhalen van Noud 
Verhulst en ben toen zelf maar in de pen ge-
klommen.” Het bijzondere is dat de poppen in 
het boekje met elkaar praten en zelfs in de 
hotelkamer dansen als Noud aan het werk is. 
Noud genoot van zijn groeiende verzameling. 
Maar liefst 600 poppetjes uit de hele wereld. 
“De poppen leren onderling over hun land. 
Net zoals de kinderen die het Wereldpaviljoen 
bezoeken en de culturen beleven van Nicara-
gua en Ghana”. In het boekje hebben de pop-
pen een groot plezier. Ze kwebbelen en zin-
gen. Ze zijn heel tevreden en willen ervoor 
altijd blijven. Dat zeggen ze tenminste zelf in 
het spannend kinderboekje dat leest als een 
roman. Ook een mooi boekje om voor te le-
zen. Het boekje is voorzien van veel kleurrijke 
foto’s van de poppen. Het boekje is voor het 
publiek verkrijgbaar in het Wereldpaviljoen 
voor €3,95.  

Schenker poppen bezoekt met familie Wereldpaviljoen 

In het kinderboekje komen de wereldse poppen tot leven 

Alle vrijwilligers van het Wereldpaviljoen 
krijgen gratis het kinderboekje van Eef  

Bongaarts. Je kunt het meenemen.  
Ze liggen op de bar van La Cantina. 

Noud Verhulst, de schenker van onze schitte-
rende poppencollectie komt zondag 15 augus-
tus met zijn familie naar het Wereldpaviljoen. 
Het was de bedoeling dat dit bezoek op 12 juli 
zou plaatsvinden, maar door het hoge water 
van de Maas is dit uitgesteld. 

 

 



Directie van Duits Kindermuseum Mondo Mio bezoekt Wereldpaviljoen 

Autotestdag 

De redactie van het blad Business Noord-
Limburg houdt jaarlijks een autotestdag. Di-
rectieleden van Noord-Limburgse bedrijven 
mogen dan proefrijden in dure auto’s. Ze ma-
ken tussenstops om de rit te evalueren. Don-
derdag 24 juni was er ook een tussenstop in 
het Wereldpaviljoen. De directies werden ge-
trakteerd op koffie en vlaai van de beste bak-
ker van Noord-Limburg en maakten ook nog 
kennis met het Wereldpaviljoen. De dames en 
heren directieleden waren zeer verrast met 
name van de VR-experience in Ghana. En het 
Wereldpaviljoen mag in de september editie 
van Business blad een artikel plaatsen.  

  

Op woensdag 21 juli werd het Wereldpaviljoen vereerd met het bezoek van twee Duitse dames. 
Het waren Monika Lahme-Schengler en Katharina Husmann, resp. Leitung Museum und Ge-
schäftsführung en Pädagogische Leitung van het Mondo Mio Kindermuseum. Dit museum ligt in 
het Westfalenpark in Dortmund en biedt, net zoals het Wereldpaviljoen, op een kindvriendelijke 
en speelse manier kinderen bagage voor een goed wereldburgerschap en inzicht in de diversiteit 
van culturen. 

Het museum is geopend in mei 2007 en ont-
vangt jaarlijks circa 40.000 bezoekers, waar-
van circa 6.000 leerlingen van basisscholen. 
Meer dan het Wereldpaviljoen richt Mondo 
Mio zich vooral op duurzame ontwikkeling. 
Met tentoonstellingen en workshops worden 
scholieren op een spannende manier geleerd 
hoe hun acties toekomstige generaties of het 
leven in andere delen van de wereld beïnvloe-
den. Ze behandelen onderwerpen als duur-
zaamheid, schaarste aan grondstoffen, eerlijke 
handel en kinderarbeid. 
 
Ehrenambtlicher 
Via een kennis, die het Wereldpaviljoen be-
zocht had, hoorden ze over ons en snelden 
toen vol verwachting naar Steyl. Daar werden 
ze ontvangen door secretaris Eef Bongaarts en 
tussen zijn vluchten door, ondersteund door 
piloot Lei Beurskens. Lei kent de historie van 
het Wereldpaviljoen als geen ander en spreekt 
bovendien uitstekend Duits. 
Hij kende zelfs de Duitse vertaling van het 
woord “vrijwilliger”, het typisch Duitse 
“Ehrenambtlicher”, een woord waar Eef her-
haalde malen over struikelde. Na een korte 

kennismaking en uitleg over elkaars organisa-
ties, werden de dames rondgeleid. Ze keken 
hun ogen uit. Ze werden met de minuut en-
thousiaster. Deze manier van werken hadden 
ze nog nooit gezien. Het rollenspel vonden ze 
geweldig. Ze waren helemaal weg van Hans 
Huijs, die zijn allerbeste beentjes voorzette en 
een flinke show als leraar van de school in San 
Pedro weggaf. Lei en Eef hebben de dames 
moeten weerhouden om hem in hun handtas 
mee terug te nemen naar Dortmund.  



Hans Huijs is daar niet helemaal zonder kleer-
scheuren van af gekomen. Hij heeft meteen 
een nieuw shirt moeten vragen bij Nettie. De 
dames volgden het hele programma: ze wer-
den betrapt bij de douane met smokkelwaar, 
werden ontvangen door burgemeester Bep, 
werkten in de cacaofabriek onder baas Els. 
Met Hein maakten ze zelf een naambordje, ze 
bewonderden de slagvaardigheid van Pieter 
bij het maken van autootjes en stuurden een 
kaartje naar het thuisfront. In Ghana reden ze 
met de bus naar het platteland, keken hun 
ogen uit in het VR-dorp en waren zeer onder 
de indruk van de bootreis naar Lampedusa. 
Uiteindelijk hebben ze met hulp van Margriet 
nog een mooi vlechtwerkje gemaakt. De da-
mes maakten veel foto’s en vroegen toestem-
ming om een aantal attracties te mogen kopi-
ëren in hun museum. Ze schreven in het gas-
tenboek dat ze “sehr begeistert” waren en dat 
we een “tolles Team” hebben. Na afloop zijn 
er nog afspraken gemaakt om af en toe met 
wat mensen bij elkaar op bezoek te komen om 
zo van elkaar te leren en onze beide centra 
verder te vervolmaken. Al met al een zeer 
waardevolle en ook amusante middag.  



Als oud-ontwikkelingswerker en nog steeds 
solidariteitsactivist kent JanGeert Nicaragua 
goed. Hij heeft er een tijd gewoond en zijn 
echtgenote is daar ambassadeur geweest. 
Enkele weken geleden heeft Lei Beurskens de-
ze wandversieringen in Delft opgehaald. Dat 
bleek nog een hele uitdaging. De straat, waar-
in JanGeert woont, was zo smal, dat de auto 
van Lei er nauwelijks door kon rijden.  
Het was een hele kunst om niet met beide 
spiegels de muren van de woningen te raken. 
Uiteindelijk zijn Lei, zijn auto en de wand-

versieringen zonder beschadigingen in Steyl 
aangekomen. 
Binnenkort zijn de kaart en het wanddoek in 
ons Nicaragua-atelier te bewonderen. De gulle 
gevers beloofden het Wereldpaviljoen binnen-
kort te bezoeken. 

Schenking voorzitter Stedenband Delft – Esteli (Nicaragua) 

Onlangs heeft JanGeert van der Post, voorzitter Stedenband Delft – Esteli het Wereldpaviljoen, een 
tweetal wandversieringen uit Nicaragua aangeboden. Het gaat om een grote reliëfkaart van Nicara-
gua en een wandkleed met de afbeelding van een katoenplukker uit Masaya (Nicaragua). 

Reliëfkaart van Nicaragua. 

Katoenplukker uit Masaya (Nicaragua).   


