
Beste stakeholders en vrienden, 
 

Voor organisaties als Het Wereldpaviljoen in Steyl is de Corona-tijd een moeilijke periode. Maan-
den dicht, gevaccineerd of niet, en de Corona check. Vervelend voor zowel onze vrijwilligers als on-
ze bezoekers. En weer hebben we moeten besluiten om met onmiddellijke ingang weer tijdelijk 
dicht te gaan. We nemen daarmee onze eigen verantwoordelijkheid gezien de enorme stijging van 
besmettingen, vooral ook bij kinderen, en de toename van ziekenhuisopname. We hopen dat we 
heel snel weer onze deuren kunnen openen. 
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vidaXL bijzondere partner 
 

Het weer was herfstachtig. Het regende en 
waaide hard. In La Cantina scheen de zon. Dat 
kwam door de komst van twee vertegenwoor-
digers van het Venlose wereld bedrijf vidaXL. 
Linn Hallgren en Jasper Heesakkers, respectie-
velijk Chief Marketing Officer en Communica-
tiemanager van vidaXL  werden ontvangen 
door Eef Bongaarts (secretaris) en René Poels 
(voorzitter). 
 
Wereldspeler 
vidaXL is een bedrijf dat in korte tijd uitge-
groeid is tot een groot bedrijf dat actief is in 
29 landen. Ze hebben geen winkels maar ver-
kopen online een verrassend assortiment aan 
producten in categorieën als huis en tuin, 
meubels, doe-het-zelf en sportartikelen.  
vidaXL heeft veel aan de regio te danken. En, 
zegt het bedrijf, goed zakendoen hangt samen 
met verantwoordelijkheden richting lokale 

Reacties gastenboek: 
 
 

 Wir haben unsere Reise nach Nicaragua 
und Ghana sehr genossen. Es war ein ganz 
tolle Ausflug. Vielen Dank, wir kommen 
gerne wieder und werden viel über den 
Weltpaviljoen erzählen. Oscar, Greta, 
Martha und Carina, Grüsse aus Nettetal. 

 Enorm bedankt voor het super leuke en 
gezellige kinderfeest van Isabel en Wouter. 
Iedereen heeft heel erg genoten. Een aan-
rader voor iedereen. Het was super. Dank 
Jasper en Maartje.  

 

 Bedankt voor het super leuk kinderfeest 
van Saartje. Alles super geregeld. En wat 
zijn jullie enthousiast, heel erg leuk. Dank 
en Adios. Groetjes Sandra. 

bevolking en we willen dat vertalen in een so-
ciaal-maatschappelijke bijdrage. Reden dat 
intern de vidaXL Foundation in het leven is ge-
roepen welke steun wil geven aan lokale initia-
tieven op het gebied van zorg, armoede, cul-
tuur en jeugd.  
En zo kwam vidaXL uit bij het Wereldpaviljoen. 
Een wereldse partner waar we heel blij mee 
zijn. 
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Vliegtuig stoelen 
 

Het Wereldpaviljoen krijgt (nog) geen structu-
rele subsidie van de overheid. De inkomsten 
komen van entree gelden en horeca. En na-
tuurlijk van stakeholders en Vrienden van het 
Wereldpaviljoen die giften overmaken. Een 
mooie jaarlijkse inkomstenbron zijn de dertig 
stoelen in de Fokker 50. Zoals bekend kunnen 
deze voor € 200 per twee jaar geadopteerd 
worden door particulieren, bedrijven en orga-
nisaties. Deze adoptie-steun loopt uitstekend. 
Mocht ook u een stoel willen adopteren? Laat 
het ons weten: info@wereldpaviljoen.com 
 
 

Gluren bij de buren!  
 

Wist u dat bij de partners in Steyl ruim vier-
honderd vrijwilligers actief zijn. Alleen al bij 
het Wereldpaviljoen zijn zo’n tachtig vrijwil-
ligers werkzaam. Op ons initiatief krijgen alle 
vrijwilligers van Kloosterdorp Steyl een vou-
cher. Daarmee kunnen ze, samen met hun 
partner,  de partners van Steyl bezoeken. Een 
cadeautje als dank voor hun inzet.  En op die 
manier weten straks alle vrijwilligers wat er in 
Steyl te doen is. En met die informatie kunnen 
ze bezoekers informeren over het palet van 
activiteiten, kloosters en bezienswaardighe-
den. 
 

Het Wereldpaviljoen en haar vlucht naar de toekomst 
 

De afgelopen maanden heeft het bestuur hard gewerkt aan een visie voor de komende jaren. Een 
tipje van de sluier: besloten is o.a. om een nieuw paviljoen toe te voegen, een multifunctionele 
ruimte met aandacht voor enkele Aziatische landen. En een plaats waar we de aangeboden kunst-
collectie uit Papoea Nieuw-Guinea van kunstenaar Fons Schobbers een plek kunnen geven. Wij zijn 
thans met de Stichting Kloosterdorp Steyl, de eigenaar van de vroegere drukkerij, in gesprek omdat 
we ook zekerheid voor de toekomst willen hebben. 

Bezoekers 
 

Ondanks de maanden sluiting en onzekerhe-
den hebben we dit jaar tot nu toe al meer 
bezoekers gehad dan in het jaar voor de pan-
demie, 2019! Dat is mede het resultaat van 
een goede pr-campagne en vooral ook veel 
bezoekers uit de parken in Noord-Limburg. 
En we zien ook steeds meer bezoekers uit 
Duitsland. Verder zijn de kinderfeestjes op de 
woensdagmiddag razend populair. 
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Vouchers minima gezinnen 
 

Zoals bekend is het Wereldpaviljoen dit jaar 
gestart met een actie voor minima gezinnen. 
Via de Voedselbank krijgen de gezinnen met 
een minimuminkomen een voucher. Daarmee 
kunnen ze gratis het Wereldpaviljoen bezoe-
ken, ongeacht de grootte van het gezin. We 
hebben dit opgezet om vooral de kinderen 
van die gezinnen de kans te geven het We-
reldpaviljoen te bezoeken. De reacties en blije 
gezichten van deze kinderen zijn onbetaal-
baar!  
Ondanks het feit dat ook wij enkele maanden 
dicht zijn geweest hebben tot nog toe 54 vol-
wassenen en 60 kinderen via de vouchers het 
Wereldpaviljoen bezocht. We zijn daar redelijk 
tevreden over. Het loopt niet storm maar elk 
  

Huub Stapel was in Venlo waar hij twee avon-
den in De Maaspoort stond met zijn solovoor-
stelling Het Huwelijk. Tussen de bedrijven 
door bezocht hij het Wereldpaviljoen. En net 
als alle andere bezoekers startte dat bezoek in 
de Fokker 50 met een vlucht naar een Andere 
Wereld. “Wat een geweldige start van het be-
zoek. Het is alsof je echt de lucht in gaat met 
het vliegtuig, ook voor kinderen een hele bele-
ving”, vertelde Huub terwijl hij met zijn tele-
foon/camera’s opnames maakte.  Bij de doua-
ne moest de ambassadeur zich even verant-
woorden waarom in zijn koffer een fles jene-
ver zat. En vervolgens wandelde hij door de 
inleefateliers Nicaragua en Ghana, sprak met 
vrijwilligers en genoot van de vele activiteiten 
in het Wereldpaviljoen. Samen met bezoekers 
nam hij ook plaats in het busje voor een tocht 
door Ghana. “Ik kom ogen tekort om alles in 
me op te nemen. Jullie hebben hier een voor 
Nederland een unieke culturele attractie”. 
Daar waar mogelijk zal ambassadeur Stapel de 
doelstelling van het Wereldpaviljoen uitstra-
len.                                   Foto’s: Twan van de Hombergh 

Huub Stapel: Wereldpaviljoen is fantastisch 
 

De nieuwe ambassadeur van het Wereldpaviljoen, de in Tegelen geboren acteur Huub Stapel, heeft 
onlangs kennismakingsbezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen. Na afloop van het bezoek was hij 
zeer onder de indruk. “Fantastisch! Het is een aardigheid om te zien hoe de kinderen en andere 
bezoekers zich vermaken en tussen de bedrijven door veel opsteken over andere culturen”, aldus 
Stapel.  “Het is een ongekend fantastisch project . Die blije gezichten van de kinderen spreken 
boekdelen”. 

kind uit zo’n gezin dat we bereiken is winst. 
Overigens geldt dat ook voor de ouders. Dank-
zij een bijdrage van de gemeente Venlo uit het 
project Venlo Mien Hert en enkele sponsoren 
kunnen we deze actie houden. 
Gezien het succes van deze actie hebben we 
met de Partners van STEYL Inspireert afgespro-
ken om te kijken of we deze vouchers voor alle 
partners kunnen laten gelden. In dat geval ma-
ken we een gezamenlijke voucher die we weer 
via de Voedselbanken kunnen verspreiden.  
 



Aanwinst: een Ghanese sierdoodskist 

Het inleefatelier Ghana van het Wereldpavil-
joen in Steyl is verrijkt  met een heel bijzonde-
re Ghanese sierdoodskist in de vorm van een 
grote vogel. De sierkist is zo’n drie meter lang 
en anderhalve meter breed, gemaakt van hout 
en heeft witte bekleding aan de binnenkant. 
Begraven worden in een handgemaakte kist 
die de vorm heeft van een vis, vogel, vliegtuig, 
auto of stuk gereedschap is in het Afrikaanse 
land geen uitzondering.  Het Wereldpaviljoen 
in Steyl had al een hoop typisch Ghanese spul-
len staan in het belevingscentrum.  Zo’n sier-
grafkist ontbrak. 
Deze vogelkist heeft een hele weg afgelegd 
voordat hij eindelijk in het Wereldpaviljoen 
stond. Vele jaren heeft de kist in het enkele 
jaren geleden gesloten Afrika Centrum van 
paters van de SMA uit Cadier en Keer gestaan. 
De doodskist werd na de sluiting naar het Mis-
siemuseum in Steyl overgebracht, samen met 
allerlei kunstvoorwerpen en beelden. Omdat 
de kist niet bij de collectie van het Missiemu-
seum paste, verhuisde de ‘vogel’ naar het We-
reldpaviljoen.  
 
De oorsprong 
Het verhaal gaat dat midden jaren vijftig een 
Ghanese visser die stervende was aan zijn 
neef, een hele goeie meubelmaker, vroeg om 
een doodskist te maken in de vorm van een 
vis. Aldus geschiedde. De begrafenis baarde 
zoveel opzien, dat sindsdien gefortuneerde 
families hun overleden leden in uiteenlopende 
vormen van sierkisten ter aarde bestellen. In 

de hoofdstad Accra zijn verschillende werk-
plaatsen waar deze sier doodskisten worden 
gemaakt. In een soort van showroom worden 
diverse kisten getoond in de vorm van een 
vliegtuig, fototoestel, gereedschap , vrachtau-
to of groente en fruit. In de Ghana ruimte van 
het Wereldpaviljoen draait doorlopend een 
film over Ghana met beelden van zo’n werk-
plaats.  
 
Omroep Venlo  
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/
wereldpaviljoen-steyl-verwelkomt-bijzondere-
ghanese-doodskist  

Promotie filmpje PVOV 
 

Het Platform Vrijwilligers Overleg Venlo, waarbij het Wereldpaviljoen is aangesloten heeft een film-
pje gemaakt over de kracht van het vrijwilligerswerk. Daarin komt ook onze voorzitter René Poels 
aan het woord. https://wereldpaviljoen.com/wp-content/uploads/2021/11/Video-2-De-kracht-van
-Vrijwilligersorganisaties.mp4?_=1  
 
Enkele citaten van hem: 
“De vrijwilligers leggen hun ziel en zaligheid in het werk” 
 

“Je besteedt als vrijwilliger een middag aan de kinderen in het Wereldpaviljoen, en tegelijk krijg je 
ook een hele middag terug omdat je er zelf ook plezier aan beleeft” 
 

“Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Wereldpaviljoen, zij vormen hét cement: het bestuur legt de 
fundering en stapelt de stenen van het Wereldpaviljoen. De vrijwilligers vormen het cement. Als 
dat wegvalt stort het huis in”. 
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Nieuw educatief programma Ghana 
 

Na de herfstvakantie is het nieuwe educatieve 
programma Ghana van start gegaan in het 
Wereldpaviljoen te Steyl.  Dit programma, ge-
naamd ‘Trommels en verhalen’ is geschikt 
voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De 
mensen van Educatie hebben er een prachtig 
programma van gemaakt. Chapeau!  
 
Kerndoelen 
Ervaren, beleven en doen zijn de kernwoorden 
van het Wereldpaviljoen. In het inleefcentrum 
Nicaragua en inleefcentrum Ghana doen de 
leerlingen op gevarieerde wijze activiteiten die 
invulling geven aan de kerndoelen binnen  
de leergebieden ‘oriëntatie op jezelf en de  
wereld’, ‘kunstzinnige oriëntatie’, ‘taal’ en 
‘rekenen’. De leerlingen krijgen een vliegticket 
en paspoort, beleven een virtuele vlucht in 
een heus vliegtuig, gaan door de douane en 
stappen in een andere wereld. Bij de Baobab-
Boom worden ze opgewacht door de verha-
lenverteller van het dorp. Hij neemt hen in 

een mystieke sfeer mee in een verhaal. De 
leerlingen beleven het verhaal, verzamelen 
symbolen middels het doen van opdrachten, 
maken een virtuele busrit, kijken door VR-
brillen naar het leven in een Ghanees dorp en 
op een school, bezoeken de medicijnman en 
maken een amulet. De thema’s zijn het belang 
van de eigen cultuur, familie en voor elkaar 
zorgen, spiritualiteit en voorouders binnen 
zowel het traditionele als moderne leven in 
Ghana. Video: https://youtu.be/yvJMtVRZjxE  

Vrijwilligers gezocht 
 

We zijn nog steeds op zoek naar meer vrijwil-
ligers. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor: 
 
*  werkgroep communicatie 
*  recreatie en educatie 
*  horeca/bediening 
 
Hebt u interesse? Of kent u mensen die dit 
wel leuk vinden. Laat ze contact met ons  
opnemen: info@wereldpaviljoen.com of tel. 
06-4298 3647 
 
 

 
 
 

Gratis entree voor de scholen 
 

Afgelopen jaren hebben reeds vele klassen van basisscholen uit Noord-Limburg een educatief be-
zoek gebracht. De scholen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray hebben geluk dat de en-
treekosten worden vergoed door de jubilerende ontwikkelingsgroep SOS Meerlo-Wanssum. Hun 
doelstelling is om leerlingen bagage mee te geven voor wereldburgerschap.  

Ook dit schooljaar betaalt SOS Meerlo-Wanssum de en-
treegelden voor de scholen van de gemeenten Venray en 
Horst aan de Maas. Scholen krijgen vouchers die ze daar-
voor kunnen gebruiken. Bovendien kunnen de scholen uit 
de gemeente Horst aan de Maas ook een bijdrage krijgen 
voor de reiskosten via het Mondiaal Platform. 
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