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voor Protestants Christelijk
Onderwijs (VPCO) organiseert
vandaag haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het WTC. Het
thema voor de conferentie dit
jaar is eigentijds onderwijs.
Daarover zal Jelmer Evers als

keynotespreker dan ook praten.
Evers is docent geschiedenis op
UniC, een vernieuwende school
in Utrecht. Daar zoekt hij de
grenzen op van wat mogelijk is
met onderwijs binnen en buiten

bestaande structuren. In 2012
werd hij genomineerd als ‘leraar
van het jaar’. In 2013 noemde
Vrij Nederland hem ‘radicale vernieuwer’ en vorig jaar was hij genomineerd voor de ‘Global Tea-

cher Prize’. Naast zijn docentschap schrijft hij boeken en columns, en geeft hij lezingen,
workshops en advies over onderwijsvernieuwing en professionele autonomie. Ook maakt Evers

lectieve autonomie van docenten. De conferentie is bestemd
voor het hele personeelsteam
van de VPCO. Meer informatie
is te verkrijgen via:
i www.jelmerevers.nl

8.000 Kinderen op ‘groene’ les
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Circa 8.000
kinderen van groep vijf tot
en met acht van het funderend onderwijs worden
van ‘groene’ lessen voorzien. Dat is het streven van
het meerjarig GreenKidzproject. Afgelopen jaar
won het project de Curaçao
Sustainable Innovation
Award voor de moderne
benadering van milieueducatie voor de jeugd.
Na een zeer positieve evaluatie van alle schoolbesturen wordt
het project dit jaar uitgebreid
van zes naar maximaal vijftien
scholen, afhankelijk van de
sponsoring. Lokale groene bedrijven en hotels kunnen vanaf
2016 een eigen GreenKidzschool adopteren. Hun sponsorbijdrage zorgt er dan voor dat zowel leerlingen als leerkrachten
en ouders een, volgens de organisatie ‘mooi palet aan groene
activiteiten en lessen’ krijgen,
terwijl er ook een persoonlijke
band tussen bedrijf en school
ontstaat.
Bij succes van dit zogenoemde ‘GreenKidz-concept’ wordt
het uitgebreid naar leerlingen
van het vsbo en havo/vwoonderwijs op Curaçao en andere
eilanden binnen het Caribisch
deel van het Koninkrijk.
Volgens GreenKidz groeit onder jongeren en scholen wereld-

Het GreenKidz-project wordt uitgevoerd door een team van tien
lokale professionals.
FOTO’S GREENKIDZ

Zo’n 8.000 kinderen van groep vijf tot en met acht van het funderend onderwijs krijgen ‘groene’ les.

wijd de belangstelling voor het
brede thema ‘groen’ en op Curacao is er behoefte aan lesmateriaal dat uitgaat van de moedertaal
en belevingswereld van lokale
kinderen. GreenKidz haakt hier
graag op in. ,,We stimuleren lokale schoolkinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf
jaar om zorgzaam en verantwoordelijk met hun leef- en
schoolomgeving om te gaan en
zelf actief bij te dragen aan een
groener, schoner en gezonder
Curaçao”, aldus de organisatie.
Om die doelen te bereiken worden er jaarlijkse moderne groene lespakketten ontwikkeld voor
het funderend onderwijs.
Dit jaar is het activiteitenpakket fors uitgebreid. GreenKidzleerlingen gaan op excursie naar
Malpais, naar een recyclecen-

sitebouwers, multimediaspecialisten, marketing- en sponsoring-professionals, organisatorische ondersteuners en financiële experts. Het eerste lespakket ‘Plastic en recyling’ sluit
goed aan bij de belangstelling
van de jeugd en met extra fondsen hoopt GreenKidz dit jaar
ook de financiering rond te krij-

      



Advertentie



In verband met de Teenerparade
zal het kantoor van
ABCourant NV 5 februari tot
13.00 uur geopend zijn.
Advertenties voor de editie van
zaterdag 6 februari en dinsdag
9 februari dienen 5 februari vóór
12.00 uur binnen te zijn.

Directie en medewerkers
van het Antilliaans Dagblad
wensen iedereen
een prettig carnaval.









trum van Green Force en krijgen een rondleiding in het huis
van Yubi Kirindongo, de beroemdste recyclekunstenaar van
Curaçao. Daarna volgt een gastles in de klas over plastic en recycling en een knutselactiviteit
‘Maak je eigen recyclekunst’ op
school. Het GreenKidz-project
eindigt met een GreenKidz-feest
en de uitreiking van de GreenKidz Award. Op verzoek van de
scholen worden dit jaar ook instructieworkshops voor docenten en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd.
Zo wordt de impact van milieueducatie vergroot.
,,Met ons project streven we
ernaar om scholen niet te overbelasten maar juist te ondersteunen, waarbij alle GreenKidz-producten blijvend en gratis aan de
doelgroep worden verstrekt en
van onze website te halen is”,
legt de organisatie uit.
De ambitie is om binnen drie
jaar tijd uit te groeien tot een
structureel project dat zichzelf
bedruipt met onder meer fondsen en bedrijfssponsoring. Initiatiefnemers achter GreenKidz
zijn Maya Mathias, opleider en
schrijver, en Ivonne Zegveld,
een graphic designer met kunstacademieachtergrond. Beiden
hebben, volgens de organisatie,
veel affiniteit met kinderen, werken al tien jaar samen en hebben al vele (vak)bladen, boekjes,
brochures, tentoonstellingen en
opleidingsmateriaal samen ontwikkeld. Alle activiteiten van
GreenKidz zijn verder ondergebracht in de ‘Keep Learning
Foundation’.
Het GreenKidz-project wordt
uitgevoerd door een team van
twintig lokale professionals
onder wie leerkrachten, vertalers, milieudeskundigen, web-

gen voor een Papiamentstalig
GreenKidz Magazine, een lesboek en een recyclespel voor alle
vijftig scholen in het funderend
onderwijs.
Meer informatie over GreenKidz is te verkrijgen via het
e-mailadres ella@greenkidz.org
en de Facebookpagina GreenKidzCuracao.

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP
woensdag 24 februari 2016
ten overstaan van notaris mr. H.Th.M. Burgers van het kantoor Burgers &
Fung-A-Loi Notarissen zullen op woensdag 24 februari 2016 om 15.00 uur
in het openbaar executoriaal worden verkocht als één geheel:
vier percelen grond gelegen in het tweede district van Curaçao te
“Vredenberg”, groot 990m², 1.030m², 965m² en 26m², kadastraal bekend
als Afdeling 5, Sectie 3S nummers 192, respectievelijk 189, 186 en 188, met
het daarop gebouwde, plaatselijk bekend alsTritonstraat 17, 19 en 21.
De veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden
o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identiﬁceren en om op één of
andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te
houden zonder daarvoor de reden te noemen.
Voor een situatieschets, foto’s en taxatierapport kunt u de website van
Burgers & Fung-A-Loi Notarissen bezoeken.
Overige informatie:
Het minimumbod dat verlangd wordt is Naf. 450.000.
De Onroerende Zaakbelasting bedraagt Naf. 2.900.
De ontruiming is voor rekening en risico van de koper.
Burgers & Fung-A-Loi Notarissen
Neptunusweg 52, Curaçao Tel: 737-0877/ Fax: 7370677
e-mail: hburgers@burgersfungaloi.com website: www.burgersfungaloi.com
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gemaakt van auto-onderdelen en andere recyclematerialen. GreenKidz is een bewustwordingsprogramma op scholen. Het project probeert leerlingen bewust te maken van hun leefmilieu en hoe
hier verantwoordelijk mee om te gaan.
Het St. Antonius College
heeft het voornemen om
minder vuilniszakken te
gebruiken. Ongeveer 24
vuilniszakken, ook al zijn
ze kwart vol, worden dagelijks op de school opgehaald. Elke dag worden
er weer nieuwe zakken
neergezet. Leerlingen zullen voortaan de melkpakjes op een centrale plek op
school weggooien, hiermee
wordt voorkomen dat de
kwartvolle vuilniszakken
gaan stinken. Het vuil uit
de zakken wordt in grotere
zakken verzameld. Hierdoor kunnen de vuilniszakken, met veelal papier,
meerdere dagen gebruikt
worden. Ook worden alle
lichten en ventilatoren of
airco’s uitgedaan, zodra

lokalen even leeg staan.
Verder stimuleert de school
ouders om meer digitaal te
communiceren. Ook zal de
school vaker m et de buren
in gesprek gaan om samen
een schonere buurt te creeren.
Daarnaast wil de school
hergebruiken ‘cool’ maken.
Zo wordt er een project over
hergebruik op de school uitgevoerd. Samen met hun
ouders maken de kinderen
producten van afvalmateriaal. Aan het project is een
expositie met een wedstrijd
gekoppeld. De buren en de
buurtscholen worden voor
de expositie uitgenodigd.
Door middel van ‘Negoshi
Pikiña’ kan de school ook
beginnen met de handel
van hergebruikt materiaal.

De bokaal, gemaakt van auto-onderdelen en andere recycle-materialen.
Zo kan de school van waardeloos afvalmateriaal iets
bruikbaars maken dat verkocht wordt. Tot slot gaat
de school speciale vuilnisbakken beschilderen om
plastic flessen en papier te
scheiden en te verzamelen.
Deze worden dan naar de
plastic- en papieren banken
gebracht. Tevens wordt de
school opgeleukt met een
moestuintje en speeltuintje
van restmateriaal. Voor dit
moestuintje wil de school
eigen compost maken.
Met het GreenKidz Awardfeest dat vrijdag bij de
Dolphin Academy plaatsvond, werd het eerste
GreenKidz-jaar afgesloten
waarin circa 300 leerlingen, leerkrachten, schoolleiders van zes scholen en
sponsors in het zonnetje
werden gezet als rolmodellen voor Curaçao. Zo was
er onder meer een korte
dolfijnenshow voor de kinderen en werden er prijzen
uitgereikt aan de winnaars
van de kleurwedstrijd. Ook
was er een gratis optreden
van dj Maarten Schakel en
zanger Eko Loko, bekend
van het lied ‘Dushi Kòrsou,
Sushi Kòrsou’.

ǀĞŶĞŵĞŶƚƚĞƌ
ĞƌĞǀĂŶ>ŝŽ͚WĂƉƐ͛ĂƉƌŝůĞƐ
WILLEMSTAD — Unidat
di Bario, het overkoepelend orgaan voor wijkorganisaties, bestaat dit
jaar twintig jaar. In dat
kader heeft het overkoepelend orgaan verschillende activiteiten georganiseerd met het doel
vrijwilligerswerk in de
wijken te ontwikkelen en
te verbeteren.
Het jubileumjaar wordt afgesloten met een loop- en fietstocht als eerbetoon aan Lionel
‘Paps’ Capriles. De oud-directeur van Maduro & Curiel’s
Bank heeft veel betekend voor
vrijwilligerswerk op Curaçao.
Hij heeft verschillende projecten in stilte gesteund en ook
toonde hij een oprechte interesse voor de verschillende
aandachtsgroepen.
Zo steunde Capriles de Voedselbank voor families in nood
en stond hij het project van
digitalisering in de wijken bij.
Ook het project waarbij 800

Foto: Ken Wong

Het Award-feest vrijdag bij de Dolphin Academy.
WILLEMSTAD — Het St. Antonius College in Sta.
Maria heeft vrijdag de eerste GreenKidz Award
gewonnen voor ideeën rond reduce, re-use en
recycle. De prijs was in de vorm van een bokaal,

De vertegenwoordigers van Scouting Antiano, de Atletiekbond en Unidat di Bario.
ouderen Curaçao herontdekten heeft hij gesteund. Genoeg
redenen voor Unidat di Bario
om haar dank aan Capriles
te betuigen. Het evenement
wordt 13 december in verschillende wijken gehouden.
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Op die manier wordt er die
dag stilgestaan bij het werk
van de duizenden vrijwilligers op Curaçao. Het evenement is in samenwerking met
Scouting Antiano die 85 jaar
bestaat, de Atletiekbond die

binnenkort haar 50-jarig jubileum beleeft en de MCB die
volgend jaar haar 100-jarig
bestaan viert. Kaarten zijn bij
de eerstgenoemde organisaties te koop en kosten 15 gulden per stuk.
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GreenKidz in de media 2016

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 de media 2017

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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Artikel interview LaVida, december 2016
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GreenKidz in de media 2018

Krant ANTILLIAANS DAGBLAD
7/ 02/2018
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Krant Antilliaans Dagblad
27/ 06/2018
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Krant EXTRA
27/ 06/2018
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Krant: Antilliaans Dagblad
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GreenKidz in de media 2019
Krant ANTILLIAANS
DAGBLAD
11/ 01/2019
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TUI Magazine

Krant AMIGOE
12/03/2020
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Krant EXTRA
07/06/2019
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Krant EXTRA
07/06/2019
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GREENKIDZ CURAÇAO

DAS PROGRAMM: TUI JUNIOR ACADEMY

G E N E R AT I O N
GRÜN
Als Kind hatte er keine Ahnung, was sein Müll im Meer anrichtet. Heute
unterrichtet Remyson Caldera seine Schüler in Naturschutz. Er ist einer
der ersten Green Teacher auf der Karibikinsel Curacao. Hier erzählt er, was
ihn zu der Ausbildung bewegt hat und wie er im Unterricht vorgeht

Curaçao
GreenKidz

Remyson Caldera, 31 Jahre:

W

enn ich heute daran denke,
wie ich als Kind leere Plastikflaschen in den Graben
geworfen habe, fasse ich mir an den
Kopf. Wie konnte ich nur! Alle haben
das gemacht. Niemandem war bewusst,
was er damit anrichtet. Dabei muss man
nur die Augen aufmachen. Gerade hier
auf Curaçao: diese Farben, die weißen
Strände, all die Korallen, Wale und
Mantarochen! 160.000 Menschen leben
hier, und 400.000 Urlauber kommen
jedes Jahr. Kein Wunder. Die Insel ist ein
Paradies – aber sie ist auch in Gefahr. An
jeder Ecke liegt Müll, er gerät ins Meer
und richtet dort riesigen Schaden an.
Ich bin Grundschullehrer, 31 Jahre alt,
hier geboren und aufgewachsen. An den
Wochenenden jobbe ich als Kinder-Guide
im Aquazoo und mache bei Strandreinigungen mit. Ich ging noch zur Uni, als
Maya Mathias mich 2018 fragte, ob ich
neben dem Studium eine Ausbildung
zum Green Teacher (deutsch: Ökolehrer)
machen will. Maya hat die von der TUI
Care Foundation geförderte GreenKidz-

Programm auf Curaçao gegründet und
suchte unter den Lehramtsstudierenden
an der Universität von Curaçao nach
Freiwilligen.

Lehrplan mit Theorie und Praxis
Ich habe sofort Ja gesagt und war einer
der ersten Teilnehmer des Umwelttrainings. Ein Semester lang lernten wir alles
Notwendige, um nach dem GreenKidzLehrplan unterrichten zu können: Welche
Pflanzen und Tiere leben hier in der Karibik, woher stammt der ganze Müll, und
was bewirkt er? Unser größtes Problem
ist das Plastik. Erst jetzt weiß ich, wie
langsam es zerfällt und das Wasser vergiftet. Wie viele Tiere daran sterben. Wie
es über die Nahrungskette am Ende im
Menschen landet. Natürlich mussten wir
auch lernen, dieses Wissen zu vermitteln.

Nur wenn wir
die Kinder
wirklich berühren,
können wir
viel erreichen

Den Unterricht starten wir meist mit
Fotos, Filmen oder Fragebögen, die zum
Nachdenken anregen. Was macht die
Erde so schützenswert? Welche Rolle

spielen wir Menschen darin? Dann wird
es praktisch. Wir kippen die Mülleimer aus
und sortieren den Inhalt: Glas, Aluminium,
organische Abfälle, Papier. Der Haufen aus
Plastik ist immer der größte, das beeindruckt alle. Im nächsten Schritt lernen die
Kinder mithilfe farbiger Boxen, in welchen
Recyclingcontainer welcher Abfall gehört.
Sie lieben diese Aufgabe.
Am liebsten arbeite ich mit den jüngeren
Schülerinnen und Schülern, den Vier- bis
Zwölfjährigen. Sie sind leicht zu begeistern
und reagieren oft sehr emotional. Viele
werden traurig, wenn ich ihnen Fotos von
Fischen zeige, die sich an Plastik verletzt
haben. Aber das ist gut. Nur wenn wir sie
wirklich berühren, können wir viel erreichen. Denn die Kinder geben ihr Wissen
gern weiter. Ich denke da an die Tochter
einer Studienfreundin. Jedes Mal, wenn
ich in ihrer Klasse unterrichte, erzählt mir
meine Freundin, was sie von ihrer Tochter
gelernt hat. PET, PVC, PBT … all die
Abkürzungen für Kunststoffe zum Beispiel
und wie man sie ordentlich entsorgt.

2.000 Kinder sollen profitieren
Bald sind wir 120 Green Teacher hier auf
der Insel. Unser Training wird von der TUI
Care Foundation ermöglicht, sie arbeitet
schon seit 2015 mit GreenKidz zusammen. Früher war Umweltschutz hier
kein Thema im Unterricht, das hat sich
geändert. Mit fünf Schulen ging es los,
2020 soll es die Umweltkurse an allen
50 Grundschulen der Insel geben. Das
wäre großartig. Wir würden insgesamt
2.000 Kinder und 63 Lehrkräfte erreichen, die uns als Referendare betreuen.
Viele Kolleginnen und Kollegen kennen
den GreenKidz-Lehrplan noch nicht. Sie
sind überrascht, dass es so etwas gibt,
und von seinem Nutzen aber schnell
überzeugt, wenn sie uns in der Praxis
zuschauen.
Das Gute ist: Die Kinder sind begeistert!
Klar, manchmal sind sie mit ihrem Eifer etwas anstrengend. Aber das macht nichts.
Es geht um unseren Planeten, unsere
Heimat – und ihre Zukunft.

Krant: Amigoe
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Der Grundschullehrer
Remyson Caldera
absolvierte seine
Ausbildung zum Green
Teacher noch während
des Studiums. Mit seinem
Wissen überzeugt er
Ältere aus dem Kollegium,
Umweltkurse in den
Unterricht zu integrieren.

Ausführliche Infos zu dem Projekt
TUI JUNIOR ACADEMY
gibt es in der Infobox auf Seite 8.

Krant: Amigoe
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