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Changing

the mindset of

generations

“Helping schools and
communities become more
sustainable and responsible”

Samenvatting
Educatieve activiteiten
In 2017 kijken wij trots terug op een zeer actief en succesvol GreenKidz jaar. Dit jaar werden
niet alleen nieuwe scholen, maar ook nieuwe doelgroepen bereikt. Waar GreenKidz zich
in voorgaande jaren vooral op 9 tot 12-jarige leerlingen richtte in het funderend onderwijs,
ontwikkelden wij dit jaar ook groene lesprogramma’s voor 4 tot 8-jarigen en interactieve
milieupresentaties voor 650 tieners in het voortgezet onderwijs. Naast lesprogramma’s met
de focus op milieuzorg, bracht GreenKidz dit jaar in het kader van Global Hand Washing
Day ook een nieuw lesprogramma uit. Dit programma, met prachtige Papiamentstalige
lesmaterialen en tekeningen over handhygiëne, werd verzorgd op vijf nieuwe GreenKidz
scholen op Curaçao en werd zeer positief geëvalueerd.

Voorlichting aan de gemeenschap
In 2017 verzorgden wij wederom vele awareness-activiteiten met kids-corners en informatie
stands. Zo was GreenKidz actief op koningsdag, de maritieme dagen, het Bruna boekenbal,
de BPM-movie night en Konsecha Cultural en werden wij door MCB bank en Kas di Kultura
benaderd om groene kinder-activiteiten te organiseren in het kader van hun recycle & plant
day. Dit jaar deed GreenKidz mee aan CuraDoet, verzorgden wij groene vakantieplannen voor
het Renaissance Hotel en recycle knutsel workshops voor stichting Encelia. In 2017 waren wij
ook meerdere malen op radio en televisie en zorgden wij, in samenwerking met bioscoop
‘The Movies’, dat er op Earth Day (22 april 2017) een unieke groene kinderanimatiefilm ‘Tooby
en de bosbende’ in de bioscoop werd gedraaid.

Samenwerking met partners
Dit 3e GreenKidz jaar kenmerkte zich door een aantal bijzondere projecten die met partners
werden uitgevoerd. Zo organiseerden wij voor 350 leerlingen een eindfeest met Eco-rap
competitie in cultuurcentrum Kura di Arte en ontwikkelden wij een nieuw lesprogramma voor
kleuters met groothandel EWT. Ook verzorgden wij, op verzoek van Curaçao Ports Authority
(CPA), tijdens de Maritieme dagen van Curaçao interactieve presentaties over plastic in de
zee. Met de Universiteit van Curaçao en de Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO)
werd in dit najaar ook ons GreenTeachers Caribbean project voorbereid om ons groene
gedachtengoed over te dragen aan de nieuwe generatie leerkrachten met behulp van TUI
Care Foundation en Prins Bernhard Cultuur Fonds Caribisch Gebied.

Aansturing en financiering
In 2017 telde GreenKidz 32 betrokken leden en beschikte de Keep Learning Foundation, waarin
de GreenKidz activiteiten zijn ondergebracht, over een budget van circa 202.500 Antilliaanse
guldens wat overeenkomt met 96.400 euro. De stichting werd het 1e halve jaar aangestuurd
door een kernteam van Maya Mathias, Ivonne Zegveld en Ella Rosa. Vanaf augustus lag de
dagelijkse leiding bij Maya Mathias. In deze periode werd een statutenwijziging voorbereid,
die het mogelijk maakt om in 2018 een Raad van Toezicht aan te stellen met daaronder
een operationeel bestuur. Deze structuurwijziging zorgt dat GreenKidz in de toekomst meer
internationale en Nederlandse fondsen aan kan boren, die strenge eisen stellen aan Good
Governance, waarbij uitvoering en controle van activiteiten gescheiden moeten zijn.
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Summary
Educational activities
In 2017 we proudly look back on a very active and successful GreenKidz year. This year we
not only reached out to new schools, but also new target groups. Whereas in previous years
GreenKidz mainly focused on 9 to 12-year-old students in elementary schools, this year we also
developed green teaching programs for 4 to 8-year-old students and interactive environmental
presentations for 650 high school students from 10 high schools in Curaçao. In addition to
developing lesson plans with a focus on caring for the environment, this year GreenKidz also
published a new lesson plan in the context of Global Hand Washing Day, including beautiful
Papiamentu teaching materials about hygiene for your hands, which was presented at five
new GreenKidz schools in Curaçao.

Informing the community
In 2017, we again organized many awareness activities including kid’s corners and information
stands. For example, GreenKidz was active during King’s Day, the Maritime Days, the Bruna Book
Ball, BPM’s movie night and Konsecha Cultural. We were also approached by MCB bank and
Kas di Kultura to organize green children’s activities in the context of their recycle & plant day.
This past year GreenKidz participated in CuraDoet, we provided green day-camp activities for
the Renaissance Hotel and recycle craft workshops for the Encelia foundation. In 2017, we
also appeared several times on the radio and television and in collaboration with ‘the Movies’
theater, we arranged for the unique green children’s animated film ‘Tooby and the forest gang’
to be shown on Earth Day (April 22).

Collaboration with partners
This 3rd GreenKidz year was characterized by a number of special projects, which were carried
out in close collaboration with our partners. For example, we organized a year ending party for
350 students with an Eco-rap competition in the Kura di Arte cultural center and we developed
a new lesson plan about hygiene for your hands with the wholesaler EWT. At the request
of the Curaçao Ports Authority (CPA), for the Curaçao Maritime Days we also prepared an
interactive presentation for young people regarding plastic in the oceans. In collaboration with
the University of Curaçao and the Teachers Training for Elementary Education (LOFO), the
GreenTeachers Caribbean project was prepared in the autumn to transfer our green ideas to a
new generation of local teachers from 2018 - 2020.

Management and financing
In 2017, GreenKidz had 32 active members and the Keep Learning Foundation, under which
GreenKidz’s activities fall, had a budget of approximately 202.500 Antillean guilders, which
corresponds to 96.400 Euros. During the first half of the year, the foundation was managed
by the core team of Maya Mathias, Ivonne Zegveld and Ella Rosa. Beginning in August, Maya
Mathias became responsible for the daily management. During this period, the statutes were
amended, making it possible to appoint a Supervisory Board in 2018, under which operational
management will falls. This structural change ensures that in the future GreenKidz will be able
to access additional international and Dutch funds, which impose strict requirements for Good
Governance, whereby the implementation and supervision of activities must be kept separate.

Resumen
Aktividat edukativo
Ku orguyo nos ta tira un bista riba aña 2017 i mira ku tabata un aña masha aktivo i eksitoso. E
aña akí, no únikamente nos a alkansá skolnan nobo, pero gruponan meta nobo tambe. Miéntras
ku den añanan anterior GreenKidz a enfoká primordialmente riba alumnonan di 9 te 12 aña di
enseñansa di fundeshi, e aña akí nos a produsí material di lès bèrdè pa muchanan di 4 te ku 8
aña. Tambe nos a duna presentashonnan interaktivo tokante medio ambiente na 650 hóben di
10 skol sekundario na Kòrsou. Den kuadro di Global Hand Washing Day, ku bista riba kuido di
medio ambiente, banda di e programanan di lès, e aña akí GreenKidz, a bini ku un programa di
lès nobo. A duna lès na sinku skol-GreenKidz ku e bunita programa nobo na papiamentu akí,
ku ta papia tokante higiene di man.

Informashon pa komunidat
Na 2017 tambe nos a sòru pa diferente aktividat ku kids-corner i stènt informativo. Di e manera
ei GreenKidz tabata aktivo durante Dia di Rei, Dianan Marítimo, Boekenbal di Bruna, Movie
night di BPM i Kosecha Kultural. MCB Bank i Kas di Kultura a aserká nos pa organisá aktividatnan
bèrdè pa mucha den kuadro di nan recycle & plant day. E aña akí GreenKidz a partisipá na
CuraDoet, nos a sòru pa plan di fakansi bèrdè pa Renaissance Hotel i un workshop di resiklahe
pa Fundashon Enselia. Banda di tur esaki na 2017 nos tabata di bishita na vários radioemisora i
na televishon. Tambe huntu ku The Movies nos a sòru pa durante di Earth Day (22 di aprel) e
pelíkula úniko titulá ‘Tooby en de bosbende’ a wòrdu pasá na sine.

Kolaborashon ku partnernan
E di tres aña di GreenKidz akí tabata karakterisá pa un kantidat di proyekto speshal, ku a wòrdu
ehekutá huntu ku partnernan. Asina nos a organisá e fiesta di klousura pa 350 alumno ku un
kompetensia di Eco-rèp den sentro di kultura Kurá di Arte i nos a desaroyá un programa di lès
tokante higiene di man huntu ku EWT. Riba petishon di Curaçao Ports Authority (CPA) nos a
organisá un presentashon interaktivo tokante plèstik den laman, durante e Dianan Marítimo na
Kòrsou pa hóbennan. En koperashon ku Universidat di Kòrsou i Leraren Opleiding Funderend
Onderwijs (LOFO) den e último parti di aña nos a prepará e proyekto GreenTeachers Caribbean
pa traspasá nos manera di pensa bèrdè den e periodo di 2018-2020 na e generashon nobo di
dosentenan lokal.

Maneho i finansiamentu
Na 2017 GreenKidz a konta ku 32 miembro komprometí i Keep Learning Foundation bou di kua
e aktividatnan di GreenKidz ta kai, tabatin un bùdjèt di kasi 202.500-florin ku ta masoménos
96.400 euro. E tim ku a manehá e fundashon e promé mitar di aña tabata konsistí di Maya
Mathias, Ivonne Zegveld i Ella Rosa. For di ougùstùs e maneho diario tabata kai bou di Maya
Mathias. Den e periodo akí a prepará un kambio di statüt ku ta hasi posibel pa na 2018 por
nombra un Konseho di Supervishon ku bou di dje un direktiva operashonal. E kambio di
struktura akí ta sòru pa den futuro GreenKidz por buska mas fondo den eksterior i na Hulanda,
kaminda tin eksigensianan mas estrikto pa loke ta trata ehekushon i kontròl di aktividatnan, e
asina yamá Good Governance.
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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het GreenKidz Jaarverslag van 2017. Hierin doen wij trots
verslag van ons derde succesvolle GreenKidz jaar en al onze activiteiten
voor leerlingen, leerkrachten en de gemeenschap van Curaçao.
Wij hopen dat u GreenKidz gaat of blijft steunen in de toekomst.
Maya Mathias, Ivonne Zegveld
GreenKidz Creators

Ivonne Zegveld
Maya Mathias
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Inleiding
0.1

Historisch overzicht  

In 2015 werd GreenKidz door opleider/schrijver Maya Mathias en graphic designer Ivonne Zegveld
geïnitieerd vanuit de behoefte om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de milieueducatie
van de Curaçaose jeugd. Doel van het project was om alle 9 tot 12-jarige leerlingen in het
Funderend Onderwijs (basisonderwijs) te activeren om zorgzaam met het milieu om te gaan. In
het 1e GreenKidz jaar werden daarvoor 6 pilotscholen bereikt en werd al ons tweetalig en gratis
downloadbaar lesmateriaal op onze website (www.greenkidz.org) geplaatst.
In 2016 breidde GreenKidz haar activiteiten uit. In dit jaar werden maar liefst 15 scholen in
het funderend onderwijs bereikt met een samenhangend pakket aan gastlessen, excursies,
knutsel workshops en clean-up-activiteiten. In dit jaar droegen wij onze groene kennis en
lesmaterialen bewust over aan ouders, burgers en opleidingsprofessionals. Hiervoor verzorgden
wij instructieworkshops voor leerkrachten, maakten wij in vier talen voorlichtingsmateriaal over
milieuzorg en recycling voor gezinnen en organiseerden wij talrijke awareness events voor de
gemeenschap van Curaçao.
In 2017 breidden wij onze activiteiten uit naar 32 scholen op Curaçao en ontwikkelden wij nieuwe
lesmaterialen voor het funderend en voortgezet onderwijs. Ook gingen wij partnerships aan met
commerciële bedrijven, sector-organisaties en de Universiteit van Curaçao. Dit leidde niet alleen
tot innovatieve producten en diensten, zoals een educatief kleurboek en groene vakantieplannen,
maar ook tot nieuwe projecten, zoals het driejarige ‘Green Teachers Caribbean’ project dat in
samenwerking met de Leraren Opleiding Funderend Onderwijs van de Universiteit van Curaçao
wordt uitgevoerd.

0.2

Afsluiting eerste fase GreenKidz project (2015-2017)

Met dit jaarverslag sluiten wij de 1e fase van GreenKidz af, waarop wij drie jaren lang konden
rekenen op meerjarige financiering door een aantal grote lokale fondsen en sponsors op
Curaçao zoals het Crime Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch gebied. In deze fase
is een stevig fundament gelegd, een bevlogen team gebouwd en zijn ruim 2.000 leerlingen en 32
scholen bereikt.
Voor de komende jaren ligt er een grote uitdaging om ons werk voort te zetten en nieuwe
geldbronnen aan te boren. GreenKidz wil in de 2e fase van haar bestaan haar vleugels verder
uitslaan naar meer eilanden in de Dutch Caribbean vanuit de ambitie ‘Changing the mindset of
generations and the teachers that teach them’. In deze fase willen wij nieuwe lespakketten
en awareness-materialen ontwikkelen waarin wij naast het thema ‘Plastic en recyclen’ ook meer
aandacht willen besteden aan de thema’s ‘Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden’
en ‘Groene Energie’.
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0.3

Opzet van dit derde GreenKidz jaarverslag

Dit jaarverslag bestaat uit een drietal hoofdstukken en een tiental bijlagen.
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 1 gaat in op onze educatieve activiteiten voor scholen.
Hoofdstuk 2 gaat in op onze awareness activiteiten voor de gemeenschap.
Hoofdstuk 3 gaat in op een aantal bijzondere projecten met partners.
Hoofdstuk 4 gaat in op de aansturing van de stichting.
Hoofdstuk 5 gaat in op de inkomsten en uitgaven van de stichting.

In de bijlagen vindt u ondersteunend materiaal over onze missie, scholen, lesmaterialen, samen
werkingspartners, teamleden, sponsoren, donateurs, website en Facebookpagina. Daarnaast hebben
wij ook een aantal kenmerkende persberichten, interviews, nieuwsbrieven en krantenartikelen over
ons project opgenomen. De hoofdstukken en bijlagen van dit verslag zijn bovendien van kleurrijke
foto’s voorzien, waardoor ons project mooi tot leven komt.

Hoofdstuk 1
GreenKidz activiteiten voor scholen
1.

Doel van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk gaat in op de educatieve activiteiten, die GreenKidz met haar gastdocententeam
uitvoert op scholen in Curaçao. Het zoomt daarbij in op educatieve activiteiten voor leerlingen
in het funderend en in het voortgezet onderwijs, instructieworkshops voor leerkrachten en de
ontwikkeling van nieuw GreenKidz lesmateriaal.

1.1

Activiteiten voor leerlingen in het funderend onderwijs

In 2017 verviervoudigde het aantal scholen dat GreenKidz actief bereikte bijna ten opzichte van
haar 1e jaar waarin 6 scholen werden bereikt. Maar liefst 22 scholen in het funderend onderwijs
deden dit jaar mee aan onze reguliere gastlessen, recycle-knutsel-lessen en instructie-workshops
voor leerkrachten. GreenKidz scholen gaven aan zeer tevreden te zijn over de inhoud, opzet en
impact van alle GreenKidz activiteiten en wilden graag met het project doorgaan.
Met ons doordachte pakket aan groene activiteiten, maakten honderden leerlingen op een
interactieve wijze kennis met de thema’s milieuzorg, zwerfvuil, plastic en recyclen en plastic in de
oceaan. Hierbij werd vooral veel geleerd door zelf te ervaren en te doen. De GreenKidz lessen en
activiteiten zijn zo opgezet dat er veel ruimte is voor vragen, eigen inbreng, ervaringen, meningen
en creativiteit, waarbij de GreenKidz gastdocenten de vaste leerkrachten actief meenemen in dit
leerproces.
Ons lesmateriaal is tweetalig uitgewerkt in het Papiaments en in het Nederlands, waarbij elke
school zelf aan kon geven welke taal de voorkeur had. Het materiaal is daarnaast modern en
kleurrijk vormgegeven en bevat veel lokaal en actueel beeldmateriaal en foto’s van GreenKidz
zelf. In de lespresentaties zitten bovendien een aantal leerzame Papiamentstalige en op Curaçao
opgenomen filmpjes en liedjes over milieuvervuiling en recycling, die voor leerlingen meteen
herkenbaar zijn.

1.2

Activiteiten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Dit jaar werd GreenKidz benaderd door de Curaçao Ports Authority (CPA) om in het kader
van de maritieme dagen op Curaçao mee te werken aan een uniek, educatief project voor het
voortgezet onderwijs. Maar liefst 650 middelbare scholieren van 10 lokale middelbare scholen
werden hierbij door CPA uitgenodigd om te participeren in een leerzame dag met presentaties
over natuur en milieu in Teatro Luna Blou, een rondleiding door het scheepvaartmuseum en een
boottocht door de haven van Curaçao.
GreenKidz verzorgde hierbij twee dagen lang in samenwerking met Carmabi en Coral Reef
Restoration interactieve presentaties en levendige discussies over de zee als belangrijke
inkomstenbron van Curaçao, waarbij er ook veel aandacht werd besteed aan het zorgelijke en
wereldwijde probleem van plastic afval in de zee. Deze presentaties werden voorzien van hippe
rap songs over vervuiling en inspirerende filmpjes over hoe je van plastic afval, nieuwe producten
kunt maken waar commerciële vraag naar is.
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Dit jaar werd GreenKidz actief benaderd door meerdere lokale scholen, naschoolse instellingen
en studenten aan de lokale universiteit om haar kennis, contacten, brochures en lesmateriaal
beschikbaar te stellen voor studieprojecten, lessen en zelfs een hele recycle week. De VSBO
Parera van het VPCO organiseerde bijvoorbeeld voor 450 leerlingen een intensieve groene week
met tips en lesmaterialen van GreenKidz over milieuzorg en recycling. Deze week eindigde met
een grote recyclemarkt waar leerlingen zelfgemaakt recycleproducten aan de gemeenschap
verkochten voor een goed doel.

1.3

Activiteiten voor leerkrachten  

Om vaste leerkrachten te stimuleren ook zelfstandig het gratis GreenKidz lesmateriaal te
gebruiken en zo het project steeds meer te verduurzamen, worden op elke GreenKidz school
instructieworkshops voor vaste leerkrachten verzorgd. Tijdens deze workshops worden vaste
leerkrachten wegwijs gemaakt in de groene lesmaterialen van GreenKidz en de moderne,
interactieve en onderzoekende werkvormen waar het GreenKidz gastdocententeam mee werkt.
Op deze workshops krijgt het voltallige leerkrachtenteam van elke GreenKidz school uitleg over
de doelen en opzet van het GreenKidz project en veel praktische tips om het ontwikkelde
lesplan, power point presentatie, werkbladen, kleurplaten, groepstoetsen en miniatuur recycleunits effectief en interactief in te zetten in hun eigen klas. De twee-urige workshops worden al
aan het begin van het jaar met de GreenKidz scholen ingepland.
Voor de workshops zijn mooie tweetalige presentaties en materialen ontwikkeld, waarbij
leerkrachten veel gelegenheid krijgen om vragen te stellen en groepsgewijs aan activiteiten en
opdrachten mee te doen, die ook voor leerlingen worden verzorgd. Leerkrachten geven aan
zeer tevreden te zijn met de instructies en lesmaterialen, die qua inhoud en beeldmateriaal
goed aansluiten bij de taal en belevingswereld van hun leerlingen, en hier graag zelfstandig en
projectmatig mee aan de slag te gaan.

1.4

Ontwikkeling nieuw lesmateriaal  

In 2015 ontwikkelde het GreenKidz team van docenten, schrijvers, designers en vertalers een
uniek en interactief lespakket ‘Plastic en recyclen’ waar nog steeds veel vraag naar is. Dit lespakket
werd specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de 2e fase van het funderend onderwijs in de
leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar. Het lespakket, dat vaak voor (milieu)projecten en spreekbeurten
gebruikt wordt, is gratis in twee talen (Nederlands en Papiaments) te downloaden vanaf de
website www.greenkidz.org.
In 2017 werd het GreenKidz team door groothandel EWT benaderd om samen met het EWT-team
een nieuw lespakket te ontwikkelen in het kader van Global Hand Washing Day. Dit lespakket,
dat uit zeer aansprekende en kleurrijke lesmaterialen bestaat, is gericht op leerlingen in de eerste
fase van het funderend onderwijs (4 tot 8-jarigen). Het vestigt middels een levendig lesplan
aandacht op het belang van handhygiëne als middel om onnodige ziektes en kindersterfte te
voorkomen op Curaçao.
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Het lespakket is dit jaar uitgerold op vijf lokale scholen, waarbij het uitgevoerd werd door
een samengesteld team van GreenKidz Gastdocenten en EWT-professionals. De lessen en
bijbehorende kleurwedstrijd zijn door de 5 pilotscholen zo positief ontvangen dat GreenKidz
en EWT nu onderzoeken hoe dit project in de toekomst voor veel meer scholen kan worden
verzorgd. Hiervoor wordt nu samenwerking met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
(GMN) gezocht.

1.5

Schematisch overzicht van GreenKidz scholen in 2017

Scholen in het funderend onderwijs waar het lespakket ‘Plastic en recyclen’ in het voorjaar
van 2017 werd uitgevoerd voor leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.
1

Kolegio Bellefaas Martis

Regulier Onderwijs

RKCS*

2

Blenchi School		

Speciaal Onderwijs

RKCS

3

Klein College		

Regulier Onderwijs

Particuliere school

4

Kolegio Dodo Palm

Regulier Onderwijs

RKCS

5

O.L. Helfrich - C.J. Krijtschool

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

6

St. Antonius College

Regulier Onderwijs

RKCS

7
Divi Divi School		
Speciaal Onderwijs
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

8

J.W. Th. Schotborghschool

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

9

Angela Jessurun/		
Chema Maduroschool

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

10

Skol Alablanka		

Speciaal Onderwijs

RKCS

11

St. Franciscus college

Regulier Onderwijs

RKCS

12

Cola Debrot school

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

13 Dr. Albert Schweitzer F.O.
Regulier Onderwijs
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

14

Johan van Walbeeck School

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare scholen

15

Meander Basis-school

Particulier Onderwijs

Particuliere school

* RKCS staat voor Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur
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Scholen in het funderend onderwijs waar het lespakket ‘Iedereen een handen-was kampioen’ in
het najaar van 2017 werd uitgevoerd voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.
1

Kolegio Annie Koenraad

Regulier Onderwijs

RKCS

2

Kolegio San Martin de Porres

Regulier Onderwijs

RKCS

3

Fatima College		

Regulier Onderwijs

RKCS

4

Joan Mauritsschool

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

5

Prof. Dr. Nelly Winkel

Regulier Onderwijs

Dienst Openbare Scholen

Scholen in het voortgezet onderwijs waar GreenKidz op verzoek van Curaçao Ports Authority
(CPA) twee dagen lang de interactieve presentatie ‘Plastic in de Oceaan’ verzorgde voor circa
650 middelbare scholieren, tijdens de maritieme dagen van Curaçao in oktober 2017.
1

Feffik		

VSBO

Stichting

2

Juan Pablo Duarte

VSBO

Dienst Openbare Scholen

3

Skol Avansá Amador Nita

VSBO

Dienst Openbare Scholen

4

TS St. Jozef		

VSBO

RKCS

5
Marnix College Kas Kora
VSBO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

6
Dr. Albert Schweitzer Parera
VSBO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

7

Skol Avansa Integra Humanista

VSBO

Particuliere school

8

New Song College

VSBO

SCONS

9
Dr . Albert Schweitzer
Havo/VWO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

10

RKCS

Maris Stella		

VSBO
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Hoofdstuk 2
GreenKidz voorlichting aan de
gemeenschap van Curaçao
2.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de voorlichtingsactiviteiten, die GreenKidz in 2017 uitvoerde voor de
gemeenschap van Curaçao. Het schetst een beeld van het grote aantal awareness activiteiten
die GreenKidz - vaak met partners- uitvoerde, haar optredens in de media en het GreenKidz
vakantieplan en educatieve kleurboek, die beide dit jaar voor het eerst werden gelanceerd.

2.1

Awareness activiteiten voor de gemeenschap

Dit jaar investeerde GreenKidz, met behulp van een groeiend aantal vrijwilligers, veel tijd in het
uitvoeren van awareness activiteiten voor de hele gemeenschap van Curaçao. Hierbij werden
grote groepen burgers en hun kinderen bereikt en zeer succesvol en nauw samengewerkt met
GreenKidz partners en sponsoren. GreenKidz was op deze bijeenkomsten vaak aanwezig met
kidscorners en recycle spelletjes voor kinderen en recycle-informatie en voorlichtingsbrochures
voor volwassenen.
Zo was GreenKidz in 2017 aanwezig op bijeenkomsten van de Universiteit van Curaçao over the
Blue Economy en onderwijsvernieuwing en stak het GreenKidz team actief de handen uit de
mouwen om twee lokale scholen op te knappen tijden de twee landelijke vrijwilligersdagen
van CuraDoet. Ook was GreenKidz aanwezig op meerdere evenementen van Bedrijven Platform
Milieu met informatie voor de 70 milieubewuste bedrijven die bij dit platform aangesloten zijn
en op de Maritieme Dagen van Curaçao.
In 2017 was GreenKidz met een drukbezochte informatiestand en recycle knutselhoek
aanwezig op Koningsdag en Konchecha Kultural, een Curaçaose uitmarkt voor theater en
kunstactiviteiten, die gehouden werd in landhuis Bloemhof. Ook begeleide GreenKidz leuke
recycle knutselactiviteiten tijdens het jaarlijkse Bruna Boekenbal en werd er in de kerstvakantie
een speciale knutselworkshop verzorgd voor kinderen in crisisopvang bij stichting Encelia.

2.2

Informatieve optredens in de lokale media en met de pers

Om onze groene boodschap te verspreiden, besteedt GreenKidz veel zorg aan communicatie
met de gemeenschap van Curaçao. Dit gebeurt door de zeer actieve Facebookpagina
GreenKidzCuraçao met wekelijkse berichten, foto’s en filmpjes, maar ook door het regelmatig
uitbrengen van persberichten en optredens in de media. Op deze wijze hoopt GreenKidz in de
toekomst op steeds meer sponsors en vrijwilligers te kunnen rekenen voor haar gratis en modern
milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao.
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Dit jaar werd GreenKidz op uitnodiging van het Crime Fonds, dat GreenKidz drie jaar sponsorde,
benaderd voor een intensief radio-interview bij Radio Direct om aan te geven wat de stichting
in drie jaar had bereikt. Ook deed GreenKidz mee aan een unieke vlog, die speciaal voor de
maritieme dagen werd gemaakt en meer dan tienduizend keer bekeken werd. Daarnaast stond
GreenKidz verschillende lokale televisie- en radiostations te woord tijdens het Bruna Boekenbal
en Konsecha Kultural.
Dit jaar bracht GreenKidz meerdere persberichten uit, die naar alle lokale kranten werden
gestuurd en via social media werden verspreid en hielden wij een bijzondere GreenKidz
presentatie voor circa 40 JCI senatoren uit de regio. Ook organiseerde GreenKidz op 19 mei
een bijzonder persmoment waarin het GreenKidz jaarverslag 2016 trots werd overhandigd aan
Eugene Ruggenaath, minister-president van het huidige kabinet en Steven Martina, minister van
Economische Ontwikkeling.

2.3

Groene vakantieplannen voor de jeugd

In juli 2017 werd GreenKidz benaderd door het Renaissance Hotel om een uniek en groen
vakantieplan te organiseren voor de kinderen van het hotelpersoneel. Op Curaçao voorzien
vakantieplannen in creatieve kinderopvang tijdens de vakanties wanneer ouders aan het werk zijn.
Van deze activiteit, die zeer positief is geëvalueerd door de kinderen en het hotelmanagement, is
een kort filmpje gemaakt en GreenKidz onderzoekt of het in de toekomst vaker zulke activiteiten
kan organiseren.

2.4

Educatieve kleurboeken voor de jeugd

In 2016 ontwikkelde GreenKidz met lokale illustratoren Ariadne Faries en Sander Beusekom een
twintigtal kleurplaten met groene en lokale thema’s die direct voor Curaçaose schoolkinderen
herkenbaar zijn. Deze kleurplaten zijn dit jaar gebundeld in een uniek kleurboek dat aan bedrijven
en burgers is verkocht. Bedrijven konden dit kleurboek personaliseren met hun logos en een
slotwoord en in boekhandel Bruna werd dit kleurboek in een reguliere, sinterklaas- en kersteditie
verkocht. Dit hebben circa 20 bedrijven en individuen gedaan.
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2.5 Schematisch overzicht GreenKidz awareness activiteiten 2017

Nr

Datum

Awareness Activiteit

1

10/03

GreenKidz participatie aan de eerste CuraDoet vrijwilligers dag bij de
J.W. Th. Schotborghschool in Koraalspecht.

2

11/03

GreenKidz participatie aan een activiteit op de Universiteit van
Curaçao over onderwijsvernieuwing en de ‘blue economy’.

3

11/03

GreenKidz participatie aan de tweede CuraDoet vrijwilligers dag bij
Sint-Antonius College in Santa Maria.

4

31/03

GreenKidz teamborrel bij de Triangle in Otrobanda met een presentatie
van het MediaLab.

5

01/04

GreenKidz deelname aan de Freelancer of the Year award als
innovatief platform voor ondernemende, groene freelancers.

6

12/04

GreenKidz participatie aan de jaarlijkse CEO-bijeenkomst van
Bedrijven Platform Milieu (BPM) in Blauwbaai met een korte presentatie
en ledenspeech.

7

22/04

GreenKidz aanwezigheid op Earth Day bij bioscoop de Movies in Punda
met de groene animatiefilm ‘Tooby en de Bosbende’, informatiestand
voor ouders en recycle spelletjes voor kinderen.

8

10/05

GreenKidz aanwezigheid op de movie night van Bedrijven Platform
Milieu (BPM) tijdens de film ‘Before the flood’ van Leonardo di Caprio
met een GreenKidz informatiestand.

9

12/05

GreenKidz brainstormsessie met CHATA leden over een gezamenlijk
GreenKidz CHATA-lespakket ‘Treasure your island, build your future’ voor
het voortgezet onderwijs van Curaçao.

10

19/05

GreenKidz persmoment, teamgesprek en overhandiging van het
GreenKidz jaarverslag 2016 aan Eugene Ruggenaath en Steven Martina.

11

27/05

GreenKidz informatiestand in Punda op Koningsdag met voorlichtings
informatie voor ouders en recyclespelletjes, knutselhoek, face painting
en GreenKidz kleurplaten voor kinderen.

12

03/06

GreenKidz aanwezigheid op de Recycle & Plant day van MCB en Kas
di Kultura met een drukbezochte GreenKidz stand.

13

13/06

GreenKidz interview met freelance journalist Joachim Jansen.
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Vervolg schematisch overzicht
GreenKidz awareness activiteiten in 2017

Nr

Datum

Awareness Activiteit

14

01/07

GreenKidz participatie in de jury van Miss Curaçao Teenager tijdens
een Riffort Clean Up Event.

15

25/07

GreenKidz gastles voor Naschoolse Opvangorganisatie Mastermind
Curaçao

16

09/08

GreenKidz vakantieplan met gastles, knutsel-les en treasure hunt
voor 40 kinderen van het personeel van het Renaissance Hotel.

17

24/08

GreenKidz presentatie bij Selikor voor 40 leden van de JCI Senate uit
de Zuid Amerikaanse en Caribische regio.

18

24/08

GreenKidz radio-interview door GreenKidz gastdocente Sheila Payne
bij radio direct.

19

20/09

GreenKidz participatie aan de maritieme-dagen-blog van Ramsay
Soemantha die op facebook meer dan 10.000 werd geliked.

20

28/09

GreenKidz aanwezigheid op dag 1 van de Maritieme dagen Curaçao
met een GreenKidz informatiestand.

21

29/09

GreenKidz aanwezigheid op dag 2 van de Maritieme dagen Curaçao
met een GreenKidz informatiestand.

22

06/10

GreenKidz aanwezigheid op het CHATA ledenontbijt en de officiële
bekendmaking van het GreenKidz CHATA project.

23

28/10

GreenKidz aanwezigheid op het Bruna Boekenbal met een druk
bezochte kidscorner in Zuikertuintje Mall.

24

28/10

GreenKidz interviews op radio en tv tijdens het Bruna boekenbal.

25

04/11

GreenKidz aanwezigheid op dag 1 van Kosecha Kultural op landhuis
Bloemhof met een kinderknutselhoek.

26

05/11

GreenKidz aanwezigheid op dag 2 van Konsecha Kultural op landhuis
Bloemhof met een kinderknutselhoek.
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Nr

Datum

Awareness Activiteit

27

12/11

GreenKidz persmoment met het Management Team van EWT als
aftrap van het gezamenlijke global hand washing project.

28

13/11

GreenKidz radio-interview met Maarten Schakel van Dolfijn FM over
de lancering van een nieuw educatief GreenKidz kleurboek.

29

03/12

GreenKidz aanwezigheid op de tienjarige lustrumfeest van Bedrijven
Platform Milieu bij Brakkeput Mei Mei.

30

20/12

GreenKidz recycle-knutselworkshop op eigen titel van GreenKidz
gastdocente Angelique Kok voor de kinderen in crisisopvang bij stichting
Encelia.
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Hoofdstuk 3
GreenKidz samenwerkingsprojecten
3.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op een vijftal bijzondere projecten die GreenKidz dit jaar uitvoerde
dan wel voorbereidde met verschillende partners. In deze projecten werkte GreenKidz
samen met culturele instellingen, commerciële bedrijven, sector- en brancheorganisaties en
opleidingsinstituten om innovatieve groene projecten te realiseren voor scholen, leerlingen
en leerkrachten in opleiding.

3.1

Samenwerking met lokale cultuurinstellingen

Elk jaar organiseert GreenKidz met een groot vrijwilligers- en sponsorenteam een GreenKidz
Award feest voor alle (nieuwe) scholen die participeerden in ons GreenKidz scholenproject.
Dit jaar werd ons feest voor 350 leerlingen gehouden in Kura di Arte, een inspirerend cultureel
centrum voor jong en oud. Het jaarlijkse GreenKidz Award werd daarbij uitgereikt aan de
school met de beste eco rap, waarmee leerlingen op een speelse en muzikale wijze konden
laten zien wat zij hadden geleerd van het GreenKidz project. Dit jaar kwam de Cola Debrot
school als award-winnaar uit de bus met de beste eco-rap.
De eco-raps van alle scholen werden door een deskundige jury beoordeeld op inhoud, vorm,
uitstraling en design. Naast deze eco rap optredens, konden de leerlingen tijdens het feest
meedoen aan allerlei workshops met kunst, muziek, natuur en recyclethema’s en daarnaast
natuurlijk, eten, drinken, chillen, en dansen met elkaar. Hierbij werd nauw samengewerkt Cultureel
Centrum Curaçao, Stichting Tinkersjop, CurAloë, AGPNA Scouting en kunstenaars Morgaine Parris
en Avantia Damberg. Hoogtepunten van dit feest waren de optredens van de DJ Alana en rapper
Mason, die samen zorgden voor een swingende sfeer.

3.2

Samenwerking met commerciële bedrijven

Dit jaar ontwikkelde GreenKidz op verzoek
van groothandel EWT een nieuw lespakket in
het kader van Global Hand Washing Day. Op
deze dag werd in meer dan 22 landen aandacht
besteed aan handhygiëne om onnodige ziektes,
infecties en sterfgevallen te voorkomen, met
name onder kinderen. Dit lesprogramma werd
in nauwe samenwerking met het EWT-team
ontworpen en uitgevoerd op 5 pilotscholen
in het funderend onderwijs. De moderne en
kleurrijke lesmaterialen werden vervolgens via
de schoolbesturen van Curaçao gratis en digitaal
aan alle scholen beschikbaar gesteld.
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GreenKidz den koperashon ku EWT

Dit jaar verzorgde GreenKidz op verzoek van
Curaçao Ports Authority (CPA) een interactieve
presentatie over plastic in de zee voor 650
middelbare scholieren in het voortgezet
onderwijs. Deze presentatie was deel van een
educatief project dat tijdens de maritieme
dagen op Curaçao werd uitgevoerd. Hierbij kregen scholieren een rondvaarttocht door de haven,
een rondleiding door het scheepvaartmuseum en een drietal inhoudelijke presentaties van drie
groene stichtingen, te weten GreenKidz, Carmabi en Coral Reef Restoration over milieuzorg,
natuurbehoud, plastic in de oceaan en het bedreigde zeekoraal.

3.3

Samenwerking met sector- en brancheorganisaties

GreenKidz werkt al drie jaar samen met Bedrijven Platform Milieu
(BPM) waar meer dan 70 lokale milieubewuste lokale bedrijven lid van
zijn. BPM-voorzitter en milieuspecialist John Amarica heeft veel leden
tot sponsoring van GreenKidz activiteiten aangezet en GreenKidz vaak
inhoudelijk bijgestaan met raad en advies. Met BPM zijn nu plannen
gemaakt om in de toekomst gezamenlijk milieu- en recycleworkshops te
ontwikkelen voor bedrijven en hun personeel om zo te werken aan meer
milieubewustzijn binnen het lokale bedrijfsleven en gelden te genereren
voor gratis milieuonderwijs.
Afgelopen jaar zocht GreenKidz actief contact met CHATA, de branche
organisatie voor hotels en toeristische bedrijven op Curaçao. Dit leidde
tot de ontwikkeling van een driejarig projectplan ‘Treasure your island,
Build your future’ waarvoor nu opstartfondsen worden gezocht. Doel
van dit partnership is om gelden te generen waarmee lesmaterialen
en activiteiten voor het voortgezet onderwijs worden ontwikkeld, die
inzoomen op het belang van een schoon en groen eiland en een sterke
toeristische sector voor de economische ontwikkeling,
welzijn en werkgelegenheid van de bevolking van Curaçao.

November 2017

GREENKIDZ CHATA
MOVING TOWARDS A GREENER, CLEANER, HEALTHIER AND SAFER CURAÇAO

Partnership Project Plan

1
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3.4

Samenwerking met Caribische universiteiten

Om onze ambitie ‘Changing the mindset of generations’ te realiseren wil GreenKidz niet alleen
kinderen en jongeren bereiken maar ook leerkrachten in opleiding. Door het overdragen van ons
gedachtengoed en onze lesmaterialen aan de nieuwe generatie leerkrachten willen wij ervoor
zorgen dat er binnen de Curaçaose samenleving steeds meer milieu- en gezondheidsbewustzijn
ontstaat. In 2017 is hiervoor een uitgebreid projectplan geschreven voor een uniek, meerjarig
en intereilandelijk GreenKidz project op Aruba, Bonaire en Curaçao, waarvoor fondsen zijn
toegekend.

Met behulp van hoofdsponsor TUI Care Foundation en een opstartbijdrage voor het 1e jaar van
het Prins Bernard Cultuur Fonds Caribisch Gebied wordt begin 2018 een driejarig Green Teachers
Caribbean project opgestart voor leerkrachten in opleiding op alle ABC-eilanden. In jaar 1 richt
het project zich op Curaçao via de Universiteit van Curaçao en de Leraren Opleiding Funderend
Onderwijs (LOFO) dat hier onderdeel van is. In jaar 2 spreidt het project haar vleugels uit naar
Bonaire en in jaar 3 zal het project ook op Aruba worden uitgevoerd.
In het Green Teachers Caribbean project maken leerkrachten in opleiding vanuit het vak NMT
(Mens Natuur Techniek) kennis met milieu- en duurzaamheidsbegrippen die vaak nieuw voor
hen zijn. Ook gaan zij op werkbezoek bij allerlei milieu- en natuurorganisatie die op hun eigen
eiland actief zijn. Als stagiaire nemen zij tot slot ook deel aan GreenKidz lessen over plastic en
recyclen, die verzorgd worden op scholen in het funderend onderwijs. Hierbij worden zij actief
gestimuleerd om deze lessen in de toekomst zelf te geven en te verrijken met eigen lesmateriaal.
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3.5
1

2

3

4

Schematisch overzicht GreenKidz projectpartners in 2017
GreenKidz Projecten

Samenwerking met culturele instellingen bij het
organiseren van het  GreenKidz Award feest van 2017

Samenwerkingspartners:

Kura di Arte
Stichting Tinkersjop
Cultureel Centrum Curaçao/ Edgar Palm, docent
muziekworkshops
AGPNA Scouting
Avantia Damberg, recycle kunstenaar
CurAloë
Morgaine Parris, docente kunstworkshops

GreenKidz Projecten

Samenwerking met commerciële bedrijven bij het
ontwikkelen van nieuwe GreenKidz lesmaterialen en het
verkopen van nieuwe GreenKidz producten

Samenwerkingspartners:

EWT, groothandel
CPA, Curaçao Ports Authority
Bruna, Boekhandel

GreenKidz Projecten

Samenwerking met sector- en brancheorganisaties bij
het ontwikkelen van nieuwe projecten op het gebied van
educatie en awareness

Samenwerkingspartners:

BPM, Bedrijven Platform Milieu
CHATA, Curaçao Hospitality and Tourism Association

GreenKidz Projecten

Samenwerking met universiteiten en andere
onderwijsinstellingen bij het bereiken van leerkrachten in
opleiding

Samenwerkingspartners:

UoC, Universiteit van Curaçao
LOFO, Leraren Opleiding Funderend Onderwijs Curaçao
STINAPA Bonaire, Stichting Nationale Parken Bonaire
UoA, University of Aruba
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Hoofdstuk 4
GreenKidz aansturing
4. Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de aansturing van GreenKidz. Het licht de rol toe van de Keep
Learning Foundation, waarin alle GreenKidz activiteiten zijn ondergebracht en het dagelijkse
bestuur als ook de bestuurlijke veranderingen die dit jaar werden voorbereid. Daarnaast gaat
dit hoofdstuk in op het GreenKidz freelancersplatform en vergoedingenbeleid.

4.1

GreenKidz stichtingsbestuur

Vanaf haar de start in 2015, wilde het GreenKidz programma voor al haar doelgroepen,
stakeholders en sponsors professioneel en transparant te werk gaan. Alle GreenKidz activiteiten
zijn daarom in de ideële Keep Learning Foundation ondergebracht. Deze stichting heeft
een onbezoldigd bestuur dat een aantal keren per jaar bijeenkomt en werkt vanuit heldere
uitgangspunten en financiële richtlijnen.
Het voorzitterschap werd tot eind 2017 vervuld door Walter Blijleven, een controller, die
hier met zijn financiële achtergrond en bestuurswerk voor educatieve instellingen en ideële
stichtingen uitstekend voor was toegerust. Daarnaast zaten Maya Mathias en Ivonne Zegveld,
de initiators en bedenkers van GreenKidz, in het bestuur, dat gezamenlijk de strategische koers
van GreenKidz bepaalde.
De Keep Learning Foundation, met KvK nummer 135770, werd formeel op 30 april 2015 opgericht.
De stichting richt zich op het bevorderen van de kennis en ontwikkeling van burgers van Curaçao
en in andere Caribische landen en het leveren van een bijdrage aan hun vorming en empowerment.
Tot nu toe is GreenKidz het enige programma dat bij de stichting is ondergebracht.

4.2

GreenKidz structuur- en statutenwijziging  

In 2017 bereidde de Keep Learning Foundation een structuur- en statutenwijziging voor, waardoor
de stichting in haar 2e fase een Raad van Toezicht aan kan stellen met daaronder een operationele
directeur. Hierdoor worden uitvoering en controle van GreenKidz activiteiten vanaf 2018 formeel
gescheiden en is er geen sprake meer van een meewerkend bestuur.
Deze verandering maakt de weg vrij voor de Keep Learning Foundation om de komende jaren
verder te groeien en meer internationale en Nederlandse fondsen aan te boren. Deze fondsen
stellen bij het verstrekken van financieringen aan stichtingen vanuit hun Good Governance regels
namelijk strenge eisen aan de scheiding van uitvoerende en controlerende werkzaamheden.
In de opmaat naar deze structuur- en statutenwijziging vonden een aantal bestuurswijzigingen
plaats. Ivonne Zegveld trad in juni 2017 als bestuurslid en penningmeester af. Walter Blijleven trad
eind december 2017 als bestuurslid en voorzitter af en wilde na 3 jaren tijd vrijmaken voor andere
bestuurswerkzaamheden en vrijwilligerswerk.
Maya Mathias bleef in 2017 als bestuurslid en secretaris werkzaam. Zij treedt in 2018 af om de functie
van operationeel directeur te vervullen. Zij wordt hierbij gecontroleerd worden door een Raad van
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Toezicht die uit maximaal 3 personen zal bestaan. De naam van de stichting wordt van Keep Learning
Foundation, gewijzigd naar GreenKidz Foundation omdat dit voor fondsen duidelijker blijkt.

4.3

GreenKidz leiding

Het GreenKidz team is in 3 jaar tijd uitgegroeid tot ruim 30 actieve leden. (zie ook bijlage 4). De
dagelijkse leiding lag het 1e halve jaar van 2017 bij Maya Mathias, Ivonne Zegveld en Ella Rosa. Zij
vormden een kernteam, dat wekelijks bij elkaar kwam en gemiddeld 20 uur per persoon, per week aan
deze coördinatietaken besteedde. Samen stuurden zij alle GreenKidz projecten aan, coördineerden
zij de inzet van vrijwilligers en teamleden, de activiteiten voor scholen, de lesmateriaalontwikkeling,
de samenwerkingsprojecten en de awareness projecten voor de gemeenschap.
Eind juni 2017 werd het kernteam opgeheven. Maya Mathias nam daarbij de dagelijkse leiding op
zich, in nauwe afstemming met bestuursvoorzitter Walter Blijleven, die hierbij wel op afstand bleef.
Ella Rosa en Ivonne Zegveld bleven in dit laatste half jaar nog actief betrokken bij GreenKidz vanuit
hun rollen als projectondersteuner en designer van GreenKidz les- en pr-materiaal. Zij speelden
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten voor GreenKidz fase II (2018-2020)
zoals het project Treasure your island, Build your future en het project GreenTeachers Caribbean.

4.4

GreenKidz freelancersplatform

Het huidige GreenKidz team is te beschouwen als een freelancersplatform waarbij teamleden in
wisselende samenstelling aan GreenKidz projecten en activiteiten werken. Het platform bestaat
uit gastdocenten, lesmateriaal-ontwikkelaars, trainers, project-ondersteuners, kunstenaars, designers, journalisten, copywriters, illustratoren, fotografen, vertalers, milieuspecialisten, marketeers,
websitebouwers, audio-specialisten, social media experts, financiële specialisten, event-planners,
fondsenwervers, strategisch adviseurs op Curaçao en enkele connectors in Nederland die onder
zoeken wat in Nederland aan fondsenwerving mogelijk is.

4.5

Schematisch overzicht GreenKidz freelancersinzet 2017

Binnen het GreenKidz freelancersplatform wordt veel werk gratis (in de eigen vrije uren) verricht.
Het GreenKidz gastdocenten-team ontvangt voor het uitvoeren van educatieve activiteiten op
GreenKidz scholen een vast vrijwilligerstarief van NAf 17,00 (bijna 8 Euro) per uur, dat via een
transparante pay-rolling constructie met een lokaal uitzendbureau wordt uitbetaald.
Daarnaast verrichten professionele ondernemers en freelancers allerlei soorten werkzaamheden
voor GreenKidz tegen een sociaal tarief. Dit tarief is maximaal 50% van hun commerciële tarief,
met een bovengrens van NAf 75,00 per uur. De inzet van freelancers gebeurt altijd op basis van
heldere afspraken en facturen en met goedkeuring vooraf van het stichtingsbestuur.
In 2017 zetten ruim 30 freelancers zich, vanuit hun eigen bedrijf voor de stichting in. Zij leverden
allerlei diensten van hoog niveau tegen een zeer sociaal tarief dat maximaal 50% van hun
commerciële tarief bedroeg of deden dit zelfs kosteloos.
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Schematisch overzicht GreenKidz freelancersinzet 2017
NR

GREENKIDZ TEAMLID

BEDRIJF

EXPERTISE

1

Maya Mathias

Smart Works

Schrijver/Opleider

2

Ivonne Zegveld

I Design

Designer

3

Ella Rosa

EBSS

Professional Support

4

Manuela Hak

Curaçao Creatief

Designer

5

Elisa Koek

n.v.t.

Schrijver

6

Nicole van Beusekom

Picknik Projects

Social Media specialist

7

Sander Van Beusekom

Blend Imaging

Illustrator

8

Hellen Noort

Papiamentu op Maat

Vertaler

9

John Amarica

GIC

Vertaler

10

Claudio da Silva Correa

n.v.t.

Gastdocent

11

Sheila Payne

n.v.t.

Gastdocent

12

Migarda Rafaela

n.v.t

Gastdocent

13

Mieke Hukshorn

n.v.t.

Opleider

14

Carlos Walle

CW Photography

Fotograaf

15

Martin van den Blink*

n.v.t.

Fotograaf en adviseur

16

Angelique Kok

n.v.t.

Sales professional

17

Ariadne Faries

n.v.t.

Illustrator

18

Carola Rombouts

n.v.t.

Event planner

19

Myrthe Verhulst*

n.v.t.

Marketeer

21

Walter Blijleven*

CFG

Strategisch adviseur

21

Felicia van Loon

Business in Control

Financieel specialist

22

Leona Bishop

Bishop’s Way

Team Coach

23

Ralph Durgaram*

Green Media

Audio-Video specialist

24

Lisa Anne Janson

Bright Minds

Projectschrijver

25

Olinda den Hartogh

XcelBizz

administrateur

26

Derek Durgaram *

Green Media

Website bouwer

27

Joyce van der Bent*

Marketeer

Marketeer

28

Didier van Wordragen*

n.v.t.

Markerteer

29

Rita Merkies*

n.v.t

Vrijwilliger

30

Mireille Albersen*

n.v.t.

Vrijwilliger

31

Fransien van Haaren*

Copex

Eventplannen

32

Rien Timmer*

n.v.t.

Connector en Nederland

* John Amarica, Martin van den Blink, Myrthe Verhulst, Walter Blijleven, Ralph Durgaram, Derek Durgaram, Didier van
Wordragen, Joyce van der Bent, Rita Merkies, Mireille Albersen, Fransien van Haaren en Rien Timmer leverden hun
diensten en adviezen zelfs gratis aan GreenKidz in 2017, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.
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Hoofdstuk 5
GreenKidz financiële verantwoording
5. Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de financiële beheer van de stichting, waarin alle GreenKidz activiteiten zijn ondergebracht. Het schetst een beeld van de inkomsten uit fondsen, sponsors, donateurs en commerciële activiteiten en gaat in op de financiële regeling die getroffen werd met
de oprichters van GreenKidz voor alle onbetaalde uren, die zij maakten in periode 2015-2017.
Het hoofdstuk sluit af met een schematisch overzicht van alle uitgaven die in 2017 zijn gedaan.

5.1

GreenKidz financieel beheer

De boekhouding van de Keep Learning Foundation wordt tegen een gereduceerd tarief verricht
door het bedrijf Xcel Biz, dat elk kwartaal in nauwe afstemming met het stichtingsbestuur de
administratie verwerkt. Dit administratiekantoor, dat geleid wordt door Olinda den Hartogh, heeft
veel ervaring met het werken voor kleine organisaties en stichtingen, waarbij het de administratie
en financiële verslaglegging deskundig op zich neemt en digitaliseert. Daarnaast heeft Felicia van
Loon, als accountant en directeur van Business in Control, de onbezoldigde taak op zich genomen
om GreenKidz van financieel advies te voorzien.

5.2

GreenKidz inkomsten  

In 2017 verkreeg de Keep Learning Foundation in totaal
ANG 214.172,00 aan inkomsten.
Deze inkomsten waren afkomstig uit verschillende bronnen,
die hieronder worden toegelicht.

12%

ANG

1. Inkomsten via fondsen, sponsors,
donateurs en fundraisers

175.479

82%

75.000
40.000
33.250
15.499
11.730

(35%)
(19%)
(16%)
(7%)
(5%)

Fondsenwerving
Hoofd, Diamond en Gold Sponsoring
Adopt-A-School Sponsoring
Donaties
Fundraising

2. Inkomsten uit commerciële activiteiten 38.693
a Kleurboekenverkoop
b Activiteiten voor bedrijven

Totale Inkomsten GreenKidz 2017

35%

5%

NR INKOMSTENBRON

a
b
c
d
e

6%

% VAN
TOTAAL

7%

16%

18%

24.809
13.884

(12%)
(6%)

214.172

100%
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19%

Inkomsten uit Fondsenwerving
In 2017 kreeg de Keep Learning Foundation (KLF) voor het laatste jaar financiering van het Crime
Fonds voor een aantal specifieke activiteiten zoals het maken van lesmaterialen voor het funderend
onderwijs (FO), het uitvoeren van lesprogramma’s op FO scholen, het bijhouden van de GreenKidz
website en het organiseren van het GreenKidz Awardfeest in Kura di Arte.
Dit fonds speelde een cruciale rol in de 1e fase van GreenKidz (2015-2017) omdat het GreenKidz
drie jaar lang voor een belangrijk deel financierde. Nu deze financiering ophoudt, moet GreenKidz
naar andere duurzame bronnen zoeken. Samen met Bedrijven Platform Milieu (BPM) en de
Curacao Hospitality and Tourism Association (CHATA) probeert GreenKidz voor de toekomst
meer sponsors vanuit deze platforms te werven.
Overzicht GreenKidz inkomsten uit fondsenwerving in 2017
NR

FONDS

BEDRAG IN ANG

1

Crime Fonds

75.000

Totale inkomsten uit fondsenwerving

75.000

Inkomsten uit Hoofd- Diamond-  en Gold Sponsoring
Daarnaast wist de stichting in 2017 weer een aantal lokale bedrijven aan zich te binden door
middel van een Hoofd-, Diamond- en Gold-sponsorpakket van respectievelijk 15.000, 10.000, en
5.000 Antilliaanse guldens. Deze bedrijven sponsorden GreenKidz aan de hand van een getekend
contract met duidelijke wederzijdse afspraken zonder dit geld aan specifiek projecten of scholen
toe te kennen. In totaal werd hiermee ANG 40.000 aan inkomsten gegenereerd.
Overzicht GreenKidz sponsorinkomsten in 2017
NR

BEDRIJF

1
2
3
4

Guardian Group
MCB
Curoil
SOAB

BEDRAG IN ANG

SOORT SPONSOR

15.000
10.000
10.000
5.000

Hoofd Sponsor
Diamond Sponsor
Diamond Sponsor
Gold Sponsor

Totaalbedrag aan pakketsponsoring

40.000

Inkomsten uit Adopt-A-School Sponsoring
In 2016 werd voor het eerst gewerkt met het succesvolle Adopt-a-School- Sponsorpakket van ANG
2.500, waarbij 9 lokale bedrijven een eigen GreenKidz school adopteerden en vaak actief betrokken
waren bij de uitvoering van GreenKidz activiteiten en lessen op hun geadopteerde school.
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In 2017 werd dit specifieke sponsorpakket voortgezet waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen
pakketten voor kleine scholen van ANG 2.500 en pakketten voor grotere scholen van ANG 3.500
waar meer kinderen en meer klassen werden bediend. In 2017 werden 11 scholen geadopteerd voor
het schooljaar 2017/2018 waarbij de lesprogramma’s in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd
GreenKidz Adopt-A-School Sponsoren,
die in 2016 een school sponsorden voor het schooljaar 2016/2017*
NR

BEDRIJF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Balance Consultancy Group
SGG Management (Curaçao)
Lions Dive Hotel & Marina
Avila Beach Hotel.
Stichting Klein College
Intertrust Curaçao
Morena eco-resort Holding
Baker Tilly Curaçao B.V.
Livingstone Jan Thiel Resort

BEDRAG

GEADOPTEERDE SCHOOL

BETALING

2500
2500
1250
1250
2500
2500
2500
2500
2500

Divi Divi School
St. Antonius College
J.W. Th. Schotborghschool
J.W. Th. Schotborghschool
Kolegio Dodo Palm
Kolegio Bellefaas Martis
Klein College
Skol Alablanka
Blenchi School

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

* De sponsorbedragen van bovenstaande bedrijven zijn in het jaarverslag van 2016 verwerkt.

GreenKidz Adopt-A-School Sponsoren,
die in 2017 een school sponsorden voor het schooljaar 2017/2018
NR

BEDRIJF

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Intertrust Curaçao
SGG Management (Curaçao)
Lions Dive Hotel & Marina
Avila Beach Hotel.*
FCIB
Kooyman
Kooyman
Fundashon Sinkuentario
Fundashon Sinkuentario
Fundashon Sinkuentario
Fundashon Sinkuentario
Fundashon Sinkuentario

BEDRAG
2500
2500
1250
(1250)
2500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

GEADOPTEERDE SCHOOL

BETALING

Kolegio Bellefaas Martis
Br. Rigobertus school (speciaal)
J.W. Th Schotborgschool
J.W. Th Schotborgschool
Kolegio Annie Koenraad
St. Franciscus college
Cola Debrot school
Fatima College
Kolegio San Martin de Porres
Kolegio Maria Auxiliadora
Joan Mauritsschool
Prof. Dr. Nelly Winkel (speciaal)

Totale bedrag aan Adopt-A-School Sponsoring  ontvangen in 2017    

2017
2017
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

NAf 33.250

*	In 2016 adopteerden Lions Dive Hotel & Marina en Avila Beach Hotel gezamenlijk de J. W. Th Schotborgschool voor
het schooljaar 2016/2017. In 2017 tekenden zij weer gezamenlijk een contract voor de adoptie van deze school voor
het schooljaar 2017/2018, waarbij Lions Dive Hotel & Marina dit bedrag in 2017 al heeft voldaan en Avila Beach
Hotel dit bedrag in 2018 gaat voldoen.
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Inkomsten uit Donaties
In 2017 gaven een aantal bedrijven, clubs en individuen ook een donatie aan het GreenKidz
project, zonder dat daar een contract tegenover stond.
NR

BEDRIJF

DONATIES IN ANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Scuba Lodge*
BTP
Ultimo Capital Investments
CPA
Kaverjasclub
Curinde
Selikor
Citco
Kadanz

6.049 (8.589)
2.500
2.500
1.500
1.000
700
500
500
250

Totaalbedrag aan ontvangen donaties

15.499

*	In 2017 startte Boetiekhotel Scuba Lodge een unieke
‘A-dollar a night’ actie onder haar gastenbestand.
Hierbij werd per overnachting door toeristen een
dollar door Scuba Lodge gedoneerd aan een goed
doel. Toeristen werden hierover aan het begin van hun
verblijf geïnformeerd en konden zelf aan het eind van
hun verblijf kiezen of deze dollar gedoneerd werd aan
Stichting CARF, die lokale zwerfhonden opvangt of
aan GreenKidz, die zich inzet voor gratis en modern
milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao.
	Elk kwartaal werden de opgehaalde dollars vervolgens
aan het desbetreffende goede doel overgemaakt
waarbij GreenKidz in totaal over 2017 een bedrag van
ANG 8.589,- ontving. In het vierde kwartaal van 2017
werd ANG 2.540.06 gulden aan GreenKidz gedoneerd.
Dit laatste kwartaalbedrag werd echter pas in januari
2018 overgemaakt. Administratief werd daardoor in
2017 een totaalbedrag van ANG 6.049,- als donatie
geboekt.

Inkomsten uit Fundraising
Eind november 2016 vond een bijzondere fundraising activiteit plaats op het fortplein waar
meer dan twintig landen met een eigen specialiteitenstand een International Bazaar vormden
en geld ophaalden voor verschillende goede doelen, waar GreenKidz er één van was. De
Stichting Uniting For Children die deze bazaar organiseerde, maakte haar donatiebedrag van
ANG 10.900 aan GreenKidz pas over in 2017 waardoor het niet op de begroting van 2016 maar
2017 wordt vermeld.
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In 2017 deed GreenKidz ook enthousiast mee aan een aantal festiviteiten en activiteiten waarbij GreenKidz vrijwilligers een informatiestand bemanden voor het publiek. Dit betrof een druk
bezochte stand op Koningsdag, de twee maritieme dagen van Curaçao en een BPM Movie Night
waar de film ‘Before the flood’ van Leonardo Da Caprio werd gedraaid. Met behulp van een
GreenKidz collectebus werden hierbij ook gelden opgehaald.
Overzicht GreenKidz opbrengsten uit Fundraising in 2017
NR

FUNDRAISING

1

International Bazaar van
Stichting Uniting for Children
Koningsdag
BPM Movie Night
Maritieme Dagen markt

10.900
379
381
70

Totale inkomsten uit fundraising

11.730

2
3
4

BEDRAG (ANG)

EVENT
Fundraising
Collectebus
Collectebus
Collectebus

Inkomsten uit Kleurboekenverkoop
Eind 2017 werd voor een eerst een uniek en gepersonaliseerd educatief GreenKidz kleurboek aan bedrijven verkocht voor ANG 14.95 (incl. OB) per stuk. Dit
tweetalige kleurboek bevatte een twintigtal prachtige, groene kleurplaten van de bekende lokale illustratoren Ariadne Faries en Sander van Beusekom.

14,95

uniek Sinterklaasof Kerstkado
Lokaal ontworpen en lokaal gedrukt
kleurboek met uw eigen logo
Voor uw bestelling of meer
informatie mail of bel:
ivonne@greenkidz.org • 524-8068

greenkidzcuracao

Teaching materials Guest lessons Excursions Workshops Awareness activities

www.greenkidz.org

Bedrijven konden het GreenKidz kleurboek uitdelen
aan kinderen van klanten of personeel of via GreenKidz als kerstcadeau doneren aan een minderbedeelde
school. In 2017 werden in totaal 1708 gepersonaliseerde GreenKidz kleurboeken aan 17 bedrijven verkocht
waarmee een bedrag van ANG 24.809 werd gegenereerd. Het overgrote deel van deze kleurboeken werd
aan scholen gedoneerd.

Steun GreenKidz
en bestel een

GRATIS EN MODERN MILIEU-ONDERWIJS VOOR ELK KIND VAN CURAÇAO
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NR

BEDRIJF

BESTELLING IN STUKS

1
2
3
4
5
6

Huisartsenpraktijk Roossen
SGG Management Curacao
Intertrust Curaçao
Curaçaose Wegen Maatschappij
Morena Resort
Livingstone Jan Thiel Resort

101
110
20
50
50
100

1461.7
1568.85
316.94
792.35
792.35
1584.7

7
8
9
10
11
12
13
14
15

SOAB
Lions Dive Hotel & Marina
NuCapital Windparken
TMF Group
Van EpsKunneman VanDoorne
Balance Consultancy Group
Avila Beach Hotel
AquaLectra
Kooyman*

40
50
250
500
50
60
50
75
102

633.88
792.35
3367.49
6734.98
792.35
950.82
792.35
1188.53
1454.76

16
17

Indigo Blue Consultancy
Coral Estate

50
50

792.35
792.35

1708

24.809

Totale GreenKidz Kleurboekenverkoop
*	Kooyman heeft in 2018 het geld gestort
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ANG

Inkomsten uit activiteiten voor bedrijven
In juli 2017 organiseerde GreenKidz voor bedrijven en instellingen een aantal activiteiten waarvoor
vergoedingen werden betaald. Voor het Renaissance hotel werd een vakantieplan uitgevoerd met
gastlessen, knutselactiviteiten, spelletjes en een treasure hunt voor kinderen van het personeel.
Hiervoor werd, uitgaande van 100 kinderen een totaalbedrag van ANG 6.599,- betaald.
In 2017 ontwikkelde GreenKidz voor groothandel EWT een nieuw lespakket in het kader van
Global Hand Washing Day. Dit pakket werd vervolgens op 5 GreenKidz scholen uitgevoerd.
Voor de ontwikkeling en uitvoering van dit lespakket betaalde EWT GreenKidz een bedrag van
ANG 2.975 in contanten en stelde het daarnaast Food en Beverage producten beschikbaar voor
GreenKidz Events.
In 2017 organiseerde GreenKidz voor de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de
Universiteit van Curaçao (UoC) een team & nature event voor 1e-jaars leerkrachten in opleiding.
Deze activiteit, waarbij de studenten in bussen naar het bos van Roi Rincon werden gebracht
voor allerlei teamopdrachten, werd samen met de groene rangers van stichting Uniek Curacao
uitgevoerd. Hiervoor werd door het UoC een totaalbedrag van ANG 2.985 betaald.
In 2017 deed GreenKidz mee met de Recycle & Plan Day van MCB en Kas di Kultura. Een GreenKidz
team van gastdocenten bemande hierbij een drukbezochte kidscorner met kleurplaten en
knutselactiviteiten met recyclemateriaal. Voor de inzet van haar gastdocenten en het inkopen
van knutselmaterialen ontving GreenKidz een bedrag van ANG 1.150,Overzicht GreenKidz activiteiten voor bedrijven in 2017
NR

FONDS

BEDRAG (ANG)

1
2
3
4
5

Vakantieplan voor het Renaissance Hotel
Lespakket voor groothandel EWT
Team Event voor LOFO/UoC
Recycle & Plant Day voor MCB/Kas di Kultura
Naschoolse activiteiten voor Mastermind Opvang

Totaalbedrag aan vergoedingen voor bedrijfsevents

5.3

6.599
2.975
2.985
1.150
175
13.884

GreenKidz schuldverrekeningsovereenkomst met oprichters

In de 1e fase van GreenKidz (2015-2017) hebben de oprichters van de Keep Learning Foundation,
Maya Mathias en Ivonne Zegveld, via hun bedrijven Smart Works en I-Design veel uren geïnvesteerd
om de stichting en het GreenKidz project te laten bloeien en groeien. Door deze gezamenlijke
voorinvestering is er een sterk fundament gebouwd waarmee de stichting vanaf 2018 een nieuwe
fase in kan gaan.
Een groot deel van de geïnvesteerde uren (1200 uren per persoon) van de oprichters kon de eerste
drie jaren niet worden uitbetaald. In 2017 zijn duidelijke afspraken over terugbetaling gemaakt die
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eind december 2017 in een getekend schuldverrekeningsovereenkomst zijn vastgelegd. Hierbij is
de urenschuld omgezet in een rentevrije lening van 10 jaren van een bedrag van ANG 90.000 p.p.
Deze lening wordt stapsgewijs terugbetaald wanneer de stichting over voldoende financiële middelen beschikt en na 10 jaar kwijtgescholden, zodat de lening slechts tijdelijk op de begroting drukt.
De lening wordt gelijkelijk aan de oprichters afgelost uit inkomsten van commerciële activiteiten,
die alleen na toestemming van de Raad van Toezicht worden uitbetaald.

5.4

GreenKidz afspraken over intellectueel eigendom

In de afspraken met de oprichters is vastgelegd dat het intellectuele eigendom van alle concepten,
producten en lesmaterialen, die de afgelopen 3 jaren door de oprichters voor GreenKidz ontwikkeld zijn, bij de oprichters blijft. Deze concepten, producten en materialen worden wel permanent
en kosteloos aan de stichting beschikbaar gesteld. Dit geld ook voor GreenKidz lesmaterialen en
programma’s, die in de toekomst door de oprichters worden ontwikkeld en geproduceerd.

5.5

Schematisch overzicht GreenKidz uitgaven in 2017

Totale GreenKidz Uitgaven 2017
I

Educatieve activiteiten voor scholen 59%

NAf 202.550,NAf 119.656

1a Ontwikkeling GreenKidz lesmaterialen
•	Ontwikkeling lesmaterialen ‘Ieder kind een handen-was-kampioen’,
			 i.s.m. EWT, voor leerlingen in de 1e fase van het funderend onderwijs (4 tot 8 jarigen)
•	Ontwikkeling lespresentatie ‘Plastic in de oceaan’ i.s.m. CPA voor leerlingen
			 in het voortgezet onderwijs (13 t/m 18-jarigen)
• Ontwikkeling GreenKidz lesboek ‘Korsou Limpi’ voor het funderend onderwijs
1b Uitvoering GreenKidz lesprogramma’s op 30 scholen
• Lesprogramma ‘Plastic en recyclen’
			 15 scholen, funderend onderwijs, fase 2 funderend onderwijs
		• Lesprogramma Ieder kind een handen was kampioen
			 5 scholen, funderend onderwijs, fase 1 funderend onderwijs
		• Lesprogramma ‘Plastic in de oceaan’
			 10 scholen, voortgezet onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs, i.s.m. CPA
1c Uitvoering GreenKidz feest met Eco-workshops en eco-rap competitie
• Voorbereiding GreenKidz Award feest
•	Uitvoering GreenKidz Awardfeest i.s.m. Kura di Arte en andere GreenKidz
workshoppartners
1d Ontwikkeling GreenKidz projectvoorstellen voor educatieve programma’s
• Ontwikkeling GreenKidz projectvoorstel ‘Groene Energie’ op verzoek van Nu Capital
• Ontwikkeling GreenKidz Tooby projectvoorstel i.s.m de Tooby Foundation
•	Ontwikkeling GreenKidz CHATA projectvoorstel ‘Treasure your island, build your
			 Future op verzoek van CHATA
•	Ontwikkeling GreenKidz projectvoortsel ‘GreenTeachers Caribbean’, op verzoek
			 van TUI Cares Foundation
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II Awareness Activiteiten voor Gemeenschap 18%

NAf 37.068

2a GreenKidz events voor de gemeenschap
• GreenKidz participatie aan CuraDoet vrijwilligersdagen
• GreenKidz participatie aan een onderwijslezingen UoC
• GreenKidz presentatie met MediaLab.
• GreenKidz participatie aan de Freelancer of the Year award
• GreenKidz participatie CEO-bijeenkomst Bedrijven Platform Milieu
• GreenKidz Earth Day event bij bioscoop de Movies
• GreenKidz participatie aan BPM Movie Night
• GreenKidz brainstormsessie met CHATA leden
• GreenKidz participatie aan Recycle & Plant day vanMCB en Kas di Kultura
• GreenKidz participate aan Miss Curaçao Teenager Clean Up Event.
• GreenKidz participatie aan de Maritieme dagen Curaçao
• GreenKidz participatie aan het Bruna Boekebal
• GreenKidz participatie aan CHATA ledenontbijt
• GreenKidz participaties aan Konsecha Kultural
• GreenKidz participatie aan lustrumfeest Bedrijven Platform Milieu
• GreenKidz participatie aan kidsactiviteit stichting Encelia
2b GreenKidz informatievoorziening via de pers, internet en sociale media
• GreenKidz persconferenties, bedankadvertenties, nieuwsbrieven en interviews
• GreenKidz informatiematerialen voor sponsors
• GreenKidz informatievoorziening via TV- en Radio-optredens
• GreenKidz informatievoorziening via de GreenKidz website
• GreenKidz informatievoorziening via de GreenKidz Facebookpagina

III Commerciële producten/activiteiten bedrijven 10%

NAf 20.277

3a GreenKidz producten
• Ontwikkeling GreenKidz Educatief Kleurboek
• Productie GreenKidz Educatief Kleurboek
3b GreenKidz activiteiten voor bedrijven
• Voorbereiding en uitvoering GreenKidz Vakantieplan Renaissance Hotel
•	Voorbereiding en uitvoering GreenKidz activiteiten voor opvangorganisatie Mastermind
•	Voorbereiding en uitvoering Teamevents voor de Universiteit van Curaçao (LOFO)
•	Voorbereiding en uitvoering Recycle en Plant Day voor MCB/Kas di Kultura
•	Voorbereiding en uitvoering Lespakket voor groothandel EWT

IV Kosten uit 2017 die in 2018 zijn betaald 8%

NAf 15.093

V Overhead 5%

NAf 10.456

•
•
•
•
•

Kantoorkosten
Representatiekosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Aanschaf en beheer van ICT-middelen
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GreenKidz Missie

Changing the mindset
of generations
GreenKidz is een educatief project dat lokale schoolkinderen in de leeftijd van 6-14 stimuleert om
actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao. GreenKidz richt haar pijlen op
scholen in het funderend- en voortgezet onderwijs en organiseert daarnaast een groeiend aantal
bewustwordingsevenementen voor de lokale gemeenschap van Curaçao.
Om onze doelen te bereiken, ontwikkelen wij moderne, ‘groene’ lespakketten, die bestaan uit excursies,
gastlessen, buitenactiviteiten, knutselworkshops en kleurrijke moderne lesmaterialen. Deze pakketten
worden verzorgd door GreenKidz gastdocenten en vrijwilligers en ondersteund door de tweetalige
website (Papiaments/Nederlands) www.greenkidz.org, waar al het GreenKidz-materiaal gratis te
downloaden is.
Sinds 2016 richt GreenKidz zich met haar awareness-activiteiten en voorlichtingsmaterialen ook op
ouders, volwassenen, vaste leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. Hierdoor
willen wij de impact van ons project steeds verder vergroten. Daarnaast werken wij nauw samen met alle
lokale schoolbesturen en een groot aantal ‘groene’ experts, rolmodellen en organisaties op Curaçao.
GreenKidz acticviteiten worden uitgevoerd door een idealistisch team van meer dan 30 lokale
professionals, waaronder leerkrachten, schrijvers, vertalers, milieuspecialisten, grafisch ontwerpers,
websitebouwers en multimediaspecialisten. Ons doel is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een
duurzaam project dat zichzelf financiert via publieke en private partnerships, sponsoring, innovatieve
commerciële producten en projecten en reclame-inkomsten.

Alle GreenKidz produkten worden
gratis en blijvend aan alle
FO scholen en de gemeenschap van
Curaçao beschikbaar gesteld.

Supported by Curaçao Clean Up, Bedrijvenplatform Milieu (BPM),
Youth Vision
Fundashon Kòrsou Limpi Bunita, Selikor & Green Force
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GreenKidz scholen

In de afgelopen drie jaren (2015-2016-2017) bereikte GreenKidz met haar interactieve les
programma’s 22 scholen in het funderend onderwijs en 10 scholen in het voortgezet onderwijs
van Curaçao.

GreenKidz Scholenoverzicht Funderend Onderwijs
Nr. Naam school

Schoolbestuur

Locatie

Onderwijs

1.

Angela Jessurun/
Chema Maduroschool

DOS

Montana Abou

FO

2.

Blenchi school

RKCS

Otrobanda

SO

3.

Cola Debrot school

DOS

Nrd. Roozendaal

FO

4.

Divi Divi School

VPCO

Emmastad

LOM

5.

Dr. Albert Schweitzer school

VPCO

Saliña

FO

6.

Fatima College

RKCS

Suffisant

FO

7.

Joan Mauritsschool

RKCS

Otrobanda

FO

8.

Johan van Walbeeck school

DOS

Mahaai

FO

9.

J.W. Th. Schotborgschool

RKCS

Koraal specht

FO

10. Klein College

Privé Onderwijs

aliña Abou

FO

11.

Kolegio Annie Koenraad

RKCS

Tera Kora

FO

12. Kolegio Bellefaas Martis

RKCS

Sta. Rosa

FO

13.

RKCS

Seru Fortuna

FO

14. Kolegio Maria Auxiliadora

RKCS

Sta. Maria

FO

15.

RKCS

Sta. Rosa

FO

16. Meander Basisschool

Prive Onderwijs

Emmastad

FO

17.

DOS

Suffisant

FO

18. Pipita Basisschool

Privé Onderwijs

Jongbloed

FO

19.

RKCS

Kwartier

FO

20. Skol Alablanka

RKCS

Barber

SO

21. St. Antonius College

RKCS

Santa Maria

FO

22. St. Franciscus College

RKCS

Janwe

FO

Kolegio Dodo Palm

Kolegio San Martin de Porres

O.L. Helfrich / C.J. Krijtschool

Prof. Dr. Nelly Winkel
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GreenKidz Scholenoverzicht Voortgezet Onderwijs

1

Feffik		

VSBO

Stichting

2

Juan Pablo Duarte

VSBO

Dienst Openbare Scholen

3

Skol Avansá Amador Nita

VSBO

Dienst Openbare Scholen

4

TS St. Jozef		

VSBO

RKCS

5
Marnix College Kas Kora
VSBO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

6
Dr. Albert Schweitzer Parera
VSBO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

7

Skol Avansa Integra Humanista

VSBO

Particuliere school

8

New Song College

VSBO

SCONS

9
Dr . Albert Schweitzer
Havo/VWO
				

Vereniging Protestants 		
Christelijk Onderwijs

10

RKCS

Maris Stella		

VSBO

40

GreenKidz jaarverslag 2017 • Bijlagen

Bijlage 3

3.1

GreenKidz lesmateriaal

Leidende principes GreenKidz educatief materiaal

De vier slogans van GreenKidz geven heel goed weer waar GreenKidz voor staat en vormen ook
een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van educatief materiaal. Uit de slogans spreekt
een duidelijke dynamiek en empowermentgedachte waarin jongeren de kennis en handvatten
krijgen om zelf bij te dragen aan een groene, leefbare en duurzame wereld, die gezond en veilig
is voor iedereen.

3.2
1.
2.
3.
4.

3.3

GreenKidz slogans
Turn your world around
Changing de mindset of generations
Moving towards a greener, cleaner, healthier and safer Curaçao
Modern en gratis milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao

Educatieve focus op Clean & Healthy thematiek

Met de Curaçao Clean Up als officiële partner in 2015 en 2016 en de medewerking van alle
schoolbesturen is vanuit die slogans gekozen voor het thema ‘Clean’ als educatief hoofdthema
van het 1ste en 2e GreenKidz jaar. In 2015 en 2016 zijn vanuit dit hoofdthema een hele reeks
van moderne, interactieve lesmaterialen en een prachtig lesplan ‘Platic en recyclen’ ontwikkeld,
waarin de deelonderwerpen zwerfvuil, afvalverwerking, plastic en recycling op Curaçao tot
leven zijn gebracht. Omdat Curaçao een toeristisch eiland is, is er veel aandacht besteed aan het
thema Plastic in de oceaan.
In 2017 bleef GreenKidz haar Clean lespakket uitvoeren, maar ontwikkelde zij daarnaast een
nieuw lespakket ‘Iedereen een handen-was-kampioen’ in het kader van Global Hand Washing
Day met de focus op ‘Healthy’. Vanuit dit nieuwe thema werden wederom een reeks van
moderne, kleurrijke en interactieve lesmaterialen en een prachtig lesplan ontwikkeld over hoe
en wanneer je handen te wassen met behulp van leskaarten, kleurplaten, posters, spelletjes,
liedjes, kringgesprekken en een educatief kleurboek en kleurwedstrijd.

3.4

Lesmaterialen aangepast aan lokale
context van Curaçao

GreenKidz minirecycle center

De GreenKidz lesmaterialen sluiten naadloos aan bij de
belevingswereld van leerlingen uit het Funderend Onderwijs
op Curaçao en zijn in 2 talen (Nederlands en Papiaments)
uitgewerkt.
Hierbij zijn bewust veel afbeeldingen van Curaçao en foto’s
van de GreenKidz scholen gebruikt, die voor alle leerlingen
herkenbaar zijn. De kleurrijk vormgegeven lesmaterialen zijn op
de 1e GreenKidz persconferentie overhandigd aan de minister
van Onderwijs en aan de sponsors en de media gepresenteerd.
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3.5 Lesmaterialen gratis en digitaal beschikbaar
voor iedereen
Tweetalig GreenKidz lesplan
Plastic en Recyclen
Ariadne Faries

De Greenkidz lesmaterialen zijn allemaal gratis te downloaden vanaf de
GreenKidz website www.greenkidz.org en worden altijd digitaal naar elke
GreenKidz school verstuurd. Wanneer GreenKidz over voldoende fondsen
beschikt, wil zij in 2017 alle 15 GreenKidz scholen die actief bij het project
betrokken zijn ook van een mooie leskist met hard copy lesmaterialen voorzien.
In 2017 worden deze lesmaterialen uitgebreid met een Papiamentstalig milieulesboek en milieuspel voor jong en oud.

3.6 Onderdelen van het GreenKidz lespakket
‘Plastic en recyclen’
Masha danki Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

E material di lès akí di GreenKidz®, ta wòrdu produsí i ofresé kompletamente grátis na tur skol di fundeshi na Kòrsou • www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068

greenkidzcuracao

Het GreenKidz lesmateriaal bestaat uit de volgende samenhangende onderdelen,
die ook uitstekend los van elkaar kunnen worden gebruikt. Deze materialen zijn ge
schikt voor leerlingen in de 2e fase van het funderend onderwijs (9 tot 12-jarigen),
te weten de groepen 5, 6, 7 en 8.

Ariadne Faries

Met dank aan Selikor

Dit lesmateriaal is door GreenKidz® ontwikkeld en wordt gratis aan alle FO scholen en de gemeenschap van Curaçao beschikbaar gesteld • www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068

Enkele GreenKidz
kleurplaten

greenkidzcuracao

Vijftien Lesplanponderdelen voor het funderend onderwijs
fase 2 (9 tot 12-jarigen):

1. GreenKidz Lesplan in 7 stappen over plastic en recyclen
2. GreenKidz Achtergrondmateriaal voor leerkrachten over plastic en recyclen
3.	GreenKidz Power Point Presentatie ‘Platsic en recyclen’ met veel foto’s en
beeldmateriaal
4.	GreenKidz Power Point instructie voor de knutselactiviteit met recyclemateriaal
5. Drietal Papiamentstalige filmpjes over afval en recycling op Curaçao



6. Overzichtelijke, kleurrijke afval-afbreektabel
7. Geplastificeerde werkbladen over plastic in de zee
8.	Geplastifceerde werkbladen over de schadelijke gevolgen van zwervuil en
plastic voor dieren
9.	Geplastificeerde werkbladen over recycling van plastic en aluminium op Curaçao
10. GreenKidz miniatuur recycle center van kunststof om mee te leren recyclen
11. GreenKidz Excursie quiz
12.	GreenKidz Kleurplaten (15 st.)
met groen thema
13.	GreenKidz Kindercontract met 10
groene regels
14. GreenKidz Scholencontract met 10
groene tips
15.	GreenKidz Groepstoets in de vorm
van een GreenKidz quiz
GreenKidz Recycle-brochure
voor gezinnen
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Vier Lesplanonderdelen voor het voortgezet onderwijs,
onderbouw (12 tot 14 jarigen)


1.	GreenKidz Power Point Presentatie ‘Plastic in de oceaan’ met veel foto’s en
beeldmateriaal
2. GreenKidz vragentoets ‘Plastic in de oceaan’ met 10 multiple choice vragen
3. Meertalige (NED/PAP) Eco lied ‘Sushi Kòrsou, Dushi Kòrsou’
4.	Engelstalige recycle film van Limpi Kòrsou, twee lokale yu di Kòrsou jongeren
die uitleggen waarom recyclen van plastic zo belangrijk is en hoe je plastic afval tot
recycleproducten om kunt bouwen voor eigen gebruik

3.7

Onderdelen van het GreenKidz lespakket
‘Iedereen een handen-was-kampioen’

Tien Lesplanponderdelen voor het funderend onderwijs
fase 1 (4 tot 8-jarigen):
1.	GreenKidz lesplan in 2 delen over hoe en wanneer je je handen
moet wassen
2. GreenKidz liedje over de verschillende lichaamsdelen van een
kind
3. GreenKidz groepsgesprek over handenwassen
4.	Geplastificeerde werkbladen over de vijf stappen van handen
wassen
5.	Geplastificeerde werkbladen over de vier momenten van
handen wassen over
		
plastic in de zee
6. GreenKidz Kleurplaten (5 stuks) met handen was thema’s
7.	GreenKidz memory spel ‘Iedereen een handen was kampioen’
8.	GreenKidz productendoos met tien verschillende
schoonmaak- en sanitaire producten
9.	GreenKidz posters (2 stuks) voor kinderen, die opgehangen
wordt bij de wasbak en de kraan
10.	GreenKidz Kindercertificaat ‘Iedereen een handen-was
kampioen’

‘Iedereen een
handen-was-kampioen’
GreenKidz
geplastificeerde
werkbladen
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GreenKidz team

In januari 2015 werd het GreenKidz project door GreenKidz creators Maya Mathias en Ivonne Zegveld
geïnitieerd. Twee jaar later is het GreenKidz team tot maar liefst 40 betrokken teamleden uitgebreid.
GreenKidz teamleden zijn veelal lokale professionals met zeer uiteenlopende achtergronden en
specialismen en een groen hart.
GreenKidz teamleden zetten zich gratis, tegen een vrijwilligerstarief of tegen een gereduceerd
tarief van maximaal 50% van hun commerciële tarief in voor de verschillende deelprojecten en
activiteiten van GreenKidz. In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de leden van het huidige
GreenKidz team en de rollen die zij binnen het team vervullen.

GreenKidz creators

Maya Mathias, Ivonne Zegveld

GreenKidz projectondersteuners

Ella Rosa, Daniël Seraus

GreenKidz fondsenwervers

Ella Rosa, Angelique Kok, Maya Mathias, Lisa Anne Janson

GreenKidz eventplanners

Fransien van Haaren, Carola De Groot-Rombouts

GreenKidz gastdocenten 	Angelique Kok, Sheila Payne, Claudio Da Silva,
Migarda Rafaela, Christy Prins
GreenKidz lesmateriaal
Mieke Hukshorn, Maya Mathias,
-ontwikkelaars 	Ivonne Zegveld
GreenKidz graphic designers

Ivonne Zegveld, Manuela Hak

GreenKidz schrijvers/ journalisten

Maya Mathias, Elisa Koek

GreenKidz vertalers

Hellen Noort, John Amarica

GreenKidz MC’s

Eugene Maduro, Maya Mathias

GreenKidz websitebouwer

Derek Durgaram

GreenKidz social media specialist

Nicole van Beusekom

GreenKidz audio/video specialist

Ralph Durgaram

GreenKidz illustratoren
			

Ariadne Faries, Sander van Beusekom
Willemijn Jussen

GreenKidz fotografen

Carlo Walle, Martin van den Blink

GreenKidz milieuspecialisten

John Amarica en Timo Brouwer

GreenKidz marketing-adviseurs
			

Myrthe Verhulst, Didier van Wordragen,
Joyce van der Bent

GreenKidz financieel specialist

Felicia van Loon

GreenKidz strategische adviseurs

Walter Blijleven, Michiel van der Veur

GreenKidz administrateur

Olinda den Hartogh

GreenKidz coach

Leona Bishop

GreenKidz vrijwilligers

Mireille Albersen, Fransien van Haaren, Rita Merkies

GreenKidz connectors Nederland

Rien Timmer-Thie, Esther Sedney-Meijer
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MAYA MATHIAS

IVONNE ZEGVELD

ELLA ROSA

CAROLA DE GROOTROMBOUTS

HELLEN NOORT

MYRTHE VERHULST

EUGENE MADURO

JOHN AMARICA

RALPH DURGARAM

CARLO WALLÉ

MICHIEL VAN DER VEUR

DEREK DURGARAM

MARTIN VAN DEN BLINK

ELISA KOEK

ARIADNE FARIES

MANUELA HAK

FELICIA VAN LOON

FRANSIEN VAN HAAREN SANDER VAN BEUSEKOM

ANGELIQUE KOK

MIGARDA RAPHAËLA

MIREILLE ALBERSEN

MIEKE HUKSHORN

CLÁUDIO JOSÉ
DA SILVA CORRÊA

ESTHER MEIJER

WILLEMIJN JUSSEN

NICOLE
VAN BEUSEKOM

DANIËL SERAUS

LISE ANNE JANSON
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SHEILA PAYNE

CHRISTY PRINS

RIEN TIMMER-THIE
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GreenKidz
samenwerkingspartners

Om innovatieve activiteiten en projecten te ontwikkelen, zoveel mogelijk kinderen en jongeren
te bereiken en maatschappelijk een breed draagvlak te creëren zoekt GreenKidz graag de
samenwerking met lokale groene en educatieve organisaties. De afgelopen jaren zijn er veel
inspirerende en vruchtbare contacten gelegd en samenwerkingsverbanden ontstaan, die in de
komende jaren zeker worden uitgebouwd.

GreenKidz contacten en samenwerkingspartners:
1.
2.
3.
4.
5.

Caribbean Footprint
Caribbean Waste Collective
Carmabi
CHATA (Curaçao Hospitality and Tourism Association)
Childrens Museum Curaçao

6.
7.
8.
9.
10.

Coral Reef Restoration
Curaçao Scouting
Curaçao Sea Turtle Conservation
Fundashon Korsou Limpi Bunita
Jeugdtheaterschool Drazans

11.
12.
13.
14.
15.

Kura di Arte
Leraren Opleiding Funderend Onderwijs/ Universiteit van Curaçao
Limpi
Recycle-bedrijf Green Force
Recycle-kunstenaar Roberto Tjon A Meeuw

16.
17.
18.
19.
20.

Selikor
Stichting BPM (Bedrijven Platform Milieu)
Stichting Curaçao Art
Stichting Curaçao Clean Up
Stichting Tooby

21.
22.
23.
24.
25.

Stichting Uniek Curaçao
Stichting Yubi Kirindongo
STINAPA Bonaire (Stichting Natuurparken Bonaire)
Tinkersjop Curaçao
Zero Plastic Curaçao
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GreenKidz sponsors

De afgelopen 3 jaren is GreenKidz financieel ondersteund door een groot aantal fondsen,
sponsors en donateurs. Meestal was deze steun eenmalig, maar soms ook meerjarig.

Duurzame Hoofdsponsors 2015-2016-2017:

Official partner:

Diamond en Gold Sponsors 2015-2016:

Adopt-A-School Sponsoren 2016:

PRIMARY CORPORATE LOGO AVILA BEACH HOTEL
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Duurzame fondsen 2015-2016-2017:

Eénmalige fondsen 2015:

Silver Sponsors 2015-2016-2017:

Silver Sponsors 2015:

Samenwerkingspartners

Sponsors in natura

Bedrijven Platform Milieu
Curaçao Clean Up
Galeria Yubi Kirindongo
Green Force
Fundashon Kòrsou Limpi Bunita
Stichting Bloemhof
Stichting Carmabi
Stichting Curaçao Art
Stichting Uniek Curaçao

Abaque Group
AD
Amigoe
Ariadne Faries
Art View
Bisschop’s Way
Blend Imaging
Bloemhof Management
Boosty
Business in Control
CFG
Chicas
Copex Event Management
Curaçao Beverage Bottling Comp.
Curaçao Creatief
Curaçao Laboratories Ltd.
CurAloë
CW Photography
De Dames
Deltagen Curaçao
Dolphin Academy
Dopper
EBSS
Empire
EWT
Extra
Green Media

Donateurs
Bearing Point Caribbean
Bonbini Tours
BTP
Caribbean Nautical
Centrale Bank Curaçao
Citco
CPA
CWM
Curinde N.V
Eco Vision
Kadanz
Klaverjasclub
TafelRonde 40 Curaçao
Ultimoo Capital investments

49

I-Design
La Terrazza
La Vie en Rose
Living Green
Maarten Schakel
Mammoet printing
MCB
Mi Choice
Mundo Translations
Martin van den Blink
Octa Signs
Panaderia Isa
Papiamentu op maat
Picknick Projects
Renmar
Selikor
Servir Frais
Smart Works Caribbean
The Triangle
Tip-top Leañez & Cia.
Tramm
Van den Tweel (AH)
VanEps KunnemanVan Doorne
Willemijn Jussen
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Krantenartikelen,
persberichten en interviews

Bijlage 8 	

Antilliaanse
Dagblad
26/09/2016

Krant Amigoe
24/09/2016
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Krant Vigilante
24/09/2016

Krant Extra
26/09/2016
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GreenKidz in MCB Jaarverslag 2017
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Persbericht, Antilliaans Dagblad, 26 oktober 2017

Persbericht, Antilliaans Dagblad, 21 april 2017
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TUI Care Foundation

TUI Care Foundation steunt afvalprojecten op Curaçao

In beweging voor een schoon eiland
Green Force
Jaarlijks bezoeken
450.000 toeristen Curaçao.
Op het eiland zelf wonen ruim
145.000 mensen. Samen zorgen
zij voor een enorme berg afval.
Het merendeel daarvan belandt
op de stortplaats. Wil het eiland
aantrekkelijk blijven, dan is afvalmanagement hard nodig. TUI
Care Foundation steunt daarom
Green Force bij het plaatsen van
recyclingbakken bij hotels, zodat
zij afval gescheiden kunnen
inzamelen. TUI Care Foundation
heeft er honderd gedoneerd
en stimuleert hotelpartners van
TUI zo’n bak te plaatsen. De
recyclingbakken zijn goed herkenbaar en elke kleur is gekoppeld
aan een bepaalde afvalstroom.
Zo makkelijk kan het zijn.

Bij Curaçao denk je aan tropische stranden, een azuurblauwe zee en wuivende palmen. Klopt helemaal,
maar wanneer je over het eiland reist, zie je ook zwerfafval. TUI Care Foundation zet zich in voor een
schoon Curaçao. En steunt lokale projecten zoals het lespakket van GreenKidz en de recyclingbakken van
Green Force. Aan het woord zijn Maya Mathias en Ivonne Zegveld van GreenKidz.

de gastles Plastic en Recyclen krijgen de kinderen een
GreenKidz-contract, waarin staat dat ze hun uiterste
best doen om goed voor het milieu te zorgen. We zien
dan alleen maar trotse en blije gezichten.’

Zwerfvuil, dat is toch bijna niet te voorkomen?
‘Zuinig zijn op je omgeving is op Curaçao nog niet
zo doorgedrongen, want veel bewoners gooien nog
steeds vuil in zee of op straat. Statiegeld kennen we
hier niet en boetes voor milieuvervuiling en illegale stort
beginnen nu, met de nieuwe wetgeving, eindelijk te
komen. Net als het opruimen van de rommel van een
ander. Hotels en resorts houden de stranden wel goed
schoon en recyclen op Curaçao kan, al is het beperkt.
Toch begint een echte verandering bij de basis, bij
kinderen. Als zij de gevaren van afval voor mens, dier
en natuur inzien, kan er in de toekomst iets veranderen. Op scholen sporen we leerlingen met onze gratis
lespakketten aan dit probleem vooral zelf aan te
pakken.’

met eigen ogen wat de invloed is van zwerfvuil op het
eiland. En bij de vuilstort leren ze over afvalverwerking
en recycling. Ontwapenend is het als leerlingen het
vuilnis van thuis op de schooltafel omkiepen en het
sorteren naar biologisch, karton, blik en plastic. Dan
knijpen ze hun neus dicht en roepen: ‘Bah, wat vies’.
Meestal groeit de berg plastic het explosiefst.
Frisdrankflessen vergaan minder snel dan een appel
en dan begint het besef te dagen. Stel dat elke
leerling een broodtrommel en drinkbeker mee naar
school neemt, dan slinkt deze berg aanzienlijk.’

En? Werkt het?
‘De lespakketten zijn zowel in het Papiaments als in
het Nederlands en gratis te downloaden voor elke
school die belangstelling heeft. Thema’s die onder meer
aan bod komen zijn: plastic en recycling, Curaçao Clean
Up Day, de vuilstortplaats en recyclecentra. Dat werkt
zeker. We bereiken daarmee achtduizend leerlingen
en zien het besef van een schoon Curaçao met de dag
toenemen. Nu verzorgen gastdocenten de lessen, maar
straks gaan de leerkrachten dat zelf doen. Zo krijgen
milieu en duurzaamheid continu aandacht op school.’

Pikken de leerlingen de boodschap op?
‘De leerlingen zijn actief en stellen veel vragen.
Het raakt ze zeker als ze horen dat dieren doodgaan
door vuil dat in de natuur en oceaan terechtkomt.
We vertellen bijvoorbeeld dat vissen stukjes plastic
eten van ónze plastic flessen. Als we vervolgens
vragen wie die vissen opeten, beseffen ze dat zij dit
dus ook binnen kunnen krijgen. Na het volgen van

Wat zou je de vakantieganger willen adviseren?
‘Begin bij jezelf. Ga zorgzaam om met de omgeving
en maak het eiland niet vuil, simpelweg door jouw
afval in de afvalbak te gooien. Waar mogelijk natuurlijk
gescheiden.’

Wat leren de kinderen dan?
‘Spelenderwijs maken we leerlingen met filmpjes,
liedjes en actieve opdrachten enthousiast. Dat werkt.
Door zelf een schildpaddenbaai op te ruimen, zien ze

Over TUI Care Foundation
Vakanties hebben gevolgen voor uw reisbestemming: positief en negatief. Om te
zorgen dat reizen in de toekomst aantrekkelijk blijft, steunt de onafhankelijke stichting
TUI Care Foundation duurzame projecten op vakantiebestemmingen. De stichting doet
dat samen met vakantiegangers. Een van die bestemmingen is Curaçao. Dit tropische
eiland is geliefd vanwege de parelwitte stranden, kleurrijke cultuur en prachtige natuur.
Het is belangrijk dat dat zo blijft. Daarom steunt TUI Care Foundation de lespakketten
van GreenKidz en de recyclingbakken van Green Force. Deze projecten zijn een inspiratie
voor de bevolking, hotels en vakantiegangers om ook in beweging te komen voor een
schoon en gezond Curaçao.

Meer lezen of zien?
Passagiers van de Boeing 787 Dreamliner kunnen een video bekijken over drie andere
projecten die TUI Care Foundation steunt. Ook aan boord van onze andere toestellen
vind je informatie over deze projecten én over TUI Care Foundation in het algemeen.
Kijk daarvoor in het entertainmentsystem.

Geef een glimlach, doe een donatie
Wil je ook bijdragen aan een schoon Curaçao?
Iedere euro die je schenkt, komt bij het project
terecht. Maak vandaag nog een gift over op
IBAN: NL38 INGB 0652 2815 59, ten name van
TUI Care Foundation. Doneren kan ook via de website.
Namens de bevolking, dieren en natuur van Curaçao:
Masha danki!
Kijk voor meer informatie op www.tuicarefoundation.nl
en volg ons op Facebook.

12

13

Artikel Interview TUI Magazine, februari 2016

Artikel interview LaVida, december 2016
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GreenKidz zet in op
duurzaam partnerschap
Afgelopen vrijdag overhandigde GreenKidz haar jaarverslag 2016 vol trots aan Eugene
Rhuggenaath en Steven Martina. Beide politici hebben onderwijsvernieuwing, armoede
bestrijding en duurzame economische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Zij waren dan
ook zeer geïnteresseerd in de toekomstplannen van GreenKidz en haar streven naar gratis en
modern milieu-onderwijs voor elk kind van Curaçao.
Sinds 2015 bezoekt GreenKidz een groeiend
aantal lokale scholen in het funderend onderwijs.
Vanuit haar motto ‘Changing the mindset of
generations’ biedt GreenKidz scholen gratis
groene excursies, gast- en knutsellessen
en een spetterend eindfeest aan. Daarnaast
werkt GreenKidz met instructieworkshops voor
leerkrachten en meertalig voorlichtingsmateriaal
voor ouders aan meer milieubewustzijn binnen
de hele gemeenschap van Curaçao. Alle
GreenKidz lesmaterialen zijn bovendien digitaal
beschikbaar via www.greenkidz.org

Trots op jezelf, trots op je eiland
‘Onze kernboodschap is ‘Trots op jezelf, trots
op je school en trots op je eiland’, vertelt
Maya Mathias, die GreenKidz in 2015 oprichtte
met Ivonne Zegveld. ‘We willen dat kinderen
zorgzaam en bewust omgaan met elkaar en
met hun leefomgeving. Met de medewerking
van alle schoolbesturen breidt GreenKidz haar
project steeds verder uit. Het project kreeg
haar inkomsten tot nu toe vooral uit fondsen
en sponsoring. Mathias: ‘Wij zijn ontzettend
dankbaar dat zoveel lokale bedrijven en fondsen
ons in de afgelopen jaren steunden. Met hun
steun hebben we kunnen laten ziet dat het
mogelijk is om kinderen bewuster te maken van
het belang van hun omgeving en het milieu. We
zijn continu op zoek naar een nieuwe invulling
en nieuwe samenwerkingsverbanden zodat wij
milieubewustzijn duurzaam kunnen verankeren
in ons nationaal bewustzijn.’

Waardeneducatie en
wijkontwikkeling

Eugene Rhuggenaath en Steven Martina met een
aantal mensen van het gedreven GreenKidz Team

Voor meer informatie zie www.greenkidz.org of
Facebookpagina Greenkidzcuracao.
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Mathias: ‘Eind juni sluiten we de 1e fase van
GreenKidz af met een geweldig feest. Daarna
gaan we op zoek naar duurzamere partner
ships. Met ons gedreven team van meer
dan 30 professionals willen we overheid- en
sectororganisaties helpen met educatieve en
awareness programma’s op het gebied van
Green, Clean, Healthy & Safe en het maken van
voorlichtingsmateriaal. Komend najaar gaan
wij met de CHATA samenwerken en de link
leggen tussen een schoon eiland, een sterke
toeristische sector en meer werkgelegenheid
en welvaart voor iedereen. Dhr Rhuggenaath
heeft ons bovendien van harte uitgenodigd om
met hem te brainstormen over vernieuwende
wijkprogramma’s op Curaçao, die op een duur
zame wijze werken aan leefbaarheid, waarden
educatie en gemeenschapszin.’

Komunikado di prensa  |  19 di juni 2017
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Rèpdó Mason
na fiesta di GreenKidz
Djabièrnè último GreenKidz a sera aña eskolar ku un fiesta fenomenal na Kurá di Arte. Puntonan
kulminante tabata e emoshonante kompetensia di Eco Rap kaminda ku Kolegio Dodo Palm di
Seru Fortuna a sali ganadó i tambe e aktuashon sorpresa di rèpdó Mason tabata un hit.
Ella Rosa i Nathaly Werleman, organisadónan
prinsipal di e fiesta GreenKidz ta kontentu ku e
resultado. Señora Rosa ta bisa: ‘Lunanan largu
nos, huntu ku un tim grandi di patrosinadónan
i boluntarionan, a traha duru pa duna e fiesta
di GreenKidz akí un karakter úniko i bèrdè. Nos
a logra. Aña eskolar ku a kaba di kaba nos a
traha amenamente ku nuebe skol GreenKidz nobo i tabata un plaser pa pone tur maestro i direktivanan di skolnan partisipante den
foko di atenshon. Tambe pa desafiá tur e 350
muchanan di skol GreenKidz di manera kreativo i musikal ku nos kompetensia di Eco Rap.’
hasi esaki ku aktividatnan (pafó di skol) edukativo i material di lès kolorido. ‘Nos mensahe prinsipal ta ‘Ta orguyoso di bo mes, bo skol i bo isla’,
Ivonne Zegveld i Maya Mathias, fundadónan di
GreenKidz ta konta. ’Nos ta stimulá e muchanan
pa nan kuida otro i kuida nan isla’.

Eco-rap trahá pa nan mes,
komo material pa lès
Ya pa tres aña GreenKidz huntu ku un tim grandi
di profeshonalnan lokal i dosentenan entusiasmá
ta krea material di enseñansa pa medioambiente
moderno i grátis pa kada mucha na Kòrsou. E ta

E aña akí e muchanan mes a komponé un rap
hep ku e mensahe bèrdè aden i nan skolnan por
ta orguyoso di nan. Zegveld ta elaborá: ‘Pronto
e rapnan akí lo ta riba e websait di GreenKidz, i
diferente medionan sosial i usá den e material
di skol. Di e manera akí tur hende por siña i disfrutá di dje. Esaki ta fit bon den nos vishon ku tur
nos material di lès bilingwe ta aksesibel gratuitamente pa tur ku ta interesá por usa.’

Rapper Mason huntu ku GreenKidz

Despues di un tremendo fiesta di klousura ku
workshopnan di obra di man i músika i ku presentashon di DJ Alana de Haak i rèpdó Mason,
tur mucha a haña un sorpresa èkstra. Rotary
Club Willemstad huntu ku Uniting For Children
Foundation a sòru pa kada alumno meresidamente por a risibí un bunita buki di klùr edukativo
di GreenKidz regalo pa bai kas kuné.

Pa mas informashon tokante GreenKidz
bishitá www.greenkidz.org i na
Facebookpagina Greenkidzcuracao
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GreenKidz website en
facebookpagina

Bijlage 10	

11.1

GreenKidz website www.greenkidz.org

In 2015 werd de GreenKidz website www.
greenkidz.org met behulp van websitebouwer
David Dovale speels en kleurrijk opgezet. Deze
website bevat beeld-, audio-, en filmmateriaal
voor leerlingen en biedt geïnteresseerden en
potentiele sponsors ook actuele informatie
over het GreenKidz project. Een zeer belangrijk
kenmerk van de website is het feit dat al het
GreenKidz lesmateriaal eenvoudig en gratis in
twee talen te downloaden is, zodat het blijvend
beschikbaar is voor de hele gemeenschap van
Curaçao.
Op dit moment wordt de website ingrijpend vernieuwd en uitgebreid, omdat websitebouwer
David Dovale vanwege om privéomstandigheden helaas niet meer beschikbaar is om de GreenKidz
website bij te houden. GreenKidz is zeer dankbaar dat Derek Durgaram, eigenaar van
GreenMedia, gratis een compleet vernieuwde website bouwt. Deze website zal in het
voorjaar van 2018 worden gelanceerd met alle lespakketten en lesmaterialen die tot
dusver ontwikkeld zijn voor funderend en voortgezet onderwijs.

11.2 GreenKidz facebookpagina GreenkidzCuraçao
In 2015 is de GreenKidz Facebookpagina Greenkidz Curaçao gelanceerd, die anno 2017 ruim
1400 vrienden telt. Op de pagina worden wekelijks allerlei nieuwsjes geplaatst en gedeeld over
groene onderwerpen en ontwikkelingen in het algemeen en GreenKidz activiteiten en events in
het bijzonder. Steeds meer personen en bedrijven weten GreenKidz hierdoor te vinden, waardoor het bereik en de bekendheid van GreenKidz groeit.
De GreenKidz Facebook-pagina wordt sinds
eind september 2016 door social mediaspecialist Nicole van Beusekom beheerd. Door
haar actuele kennis en ervaring wordt de
facebookpagina veel meer dan voorheen op
systematische en professionele wijze van een
toenemend aantal filmpjes, presentaties en
fotoalbums voorzien. Binnen een week wordt
van elke nieuwe GreenKidz activiteit tegenwoordig informatieve
en kleurrijke posts gemaakt,
die door sponsors en fans zeer
worden gewaardeerd.
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