
Eerste GreenTeachers 
Caribbean Award uitgereikt 
voor beste instructiefilm 
over milieuzorg
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Afgelopen vrijdag ontvingen drie eerstejaars LOFO-studenten van de Lerarenopleiding 
Funderend Onderwijs het 1e GreenTeachers Caribbean Award. Hiermee werd het Green-
Teachers Caribbean project, een vruchtbaar partnership tussen GreenKidz en de 
Universiteit van Curaçao, feestelijk afgesloten in de volle aulazaal van de Universiteit in 
aanwezigheid van circa 100 aanwezigen, waaronder 30 leraren in opleiding, hoofdsponsor 
TUI Care Foundation en sponsor Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

De award, in de vorm van een prachtig re-
cycle-beeldje van GreenKidz designer Ivon-
ne Zegveld en kunstenaar Gé Bersee, werd 
uitgereikt aan Saviani Kartowidjojo Judyrey 
Franken en Gilianny Martina. Zij werden hier-
mee beloond voor de beste Papiamentstalige 
instructiefilmoverdebegrippenReduce,Reuse
&Recycle,diezijmaaktenvoorhetgratismilieu
onderwijs van GreenKidz op Curaçao. Deze 
praktijkopdracht vormde een onderdeel van de 
bredere Green Kidz LOFO-projectmodule ‘Mens, 
Natuur en Techniek’ met acht gastcolleges, vier 
praktijk  opdrachten, werkbezoeken aan lokale 
natuur- en milieu organisaties en meekijkstages 
bij Green Kidz milieulessen in de klas. Zegveld 
die tot nu toe al het GreenKidz lesmateriaal 
vormgaf is onder de indruk van het niveau en 
de creativiteit van de studenten: ‘Het is gewel-
dig hoe deze eerstejaars studenten ons lesma-
teriaal met maar liefst 9 moderne instructie-
filmpjeshebbenverrijkt.’
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GreenKidz gastdocenten Mieke Hukshorn, Clau-
dio Da Silva Correa en Maya Mathias ontwikkel-
den de module in nauwe afstemming met het 
LOFO-onderwijskundige team zodat de module 
aan alle vereisten en leerdoelen van de univer-
siteit voldeed. Mathias en Zegveld, die samen 
GreenKidz oprichtten in 2015 zijn blij met de nieu-
we samenwerkingsrelatie met de universiteit. 
‘Naast lesprogramma’s voor het funderend en 
voortgezet onderwijs richten wij ons met Green-
Teachers Caribbean nu ook op leerkrachten in 
opleiding op Cura çao en straks ook op Bonaire 
en Aruba dankzij de financiering van TUI Care
FoundationendesteunvandeUniversiteitvan
Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez. Wij zien dit 
project als een start van meer partnerships met 
universiteiten en opleidingsinstituten in de regio 
en bieden onze lesprogramma’s en lesmateria-
len graag in meerdere talen aan. Door het delen 
van ons GreenKidz gedachtengoed met onze 
jeugd en met de nieuwe generatie leerkrachten, 
willen wij bijdragen aan een duurzame, groene 
mentaliteitsverandering in de Dutch Caribbean 
vanuit ons motto ‘Changing the mindset of 
gene rations and the teachers that teach them.’
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Voor meer informatie, filmpjes en 
beeldmateriaal over het GreenTeachers 
Caribbean project bezoek onze 
Facebookpagina Greenkidzcuracao en 
website www.greenkidz.org of neem contact 
op met GreenKidz Creator Maya Mathias 
(T: 528-0445, mathias@greenkidz.org).


