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Changing

the mindset of

generations

GreenTeens 2018
Gastlessen leerlingen • Instructieworkshops leerkrachten

Dr. Albert Schweitzer College VSBO Parera • Marnix College VSBO Rio Canario • Dr. Albert Schweitzer
HAVO/VWO • Skol Avansá Amador Nita - VSBO • VSO-ZMLK Marieta Alberto • Kolegio Alejandro Paula
VSBO Gouverneur Lauffer • New Song college VSBO • Maria Immaculata Lyceum • Maris Stella VSBO
Maria College VSBO • Triniteit College VSBO • Stella Maris VSBO • Joseph Civilis AGO • Radulphus College
• Kolegio Pierre Lauffer VSBO • VSBO St. Paulus • Ignatius College • Jeugdparlement Curaçao

GreenTeachers Caribbean speed dating bijeenkomst met lokale
groene organisaties | 26 januari 2018, Universiteit van Curaçao

Groene deelnemers,

Eerstejaars studenten Lerarenopleiding Funderend Onderwijs

‘Masha Danki’
voor jullie
bijdrage

Met dank aan Bedrijvenplatform Milieu (BPM), Caribbean Footprint, Carmabi,
Children’s Museum Curaçao, Green Force, Limpi, Sea Turtle Conservation Curaçao,
Tinkersjop. TUI Care Foundation, Uniek Curaçao en Zero Plastic Curaçao.

Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het GreenKidz Jaarverslag van 2018. Hierin doen wij trots
verslag van ons vierde GreenKidz jaar, onze educatieve activiteiten voor
GreenKidz, GreenTeens, GreenTeachers en onze voorlichtingsactiviteiten
voor de gemeenschap van Curaçao.
Wij hopen dat u GreenKidz gaat of blijft steunen in de toekomst.

Drs. Maya Mathias

Directeur GreenKidz Foundation
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Inleiding
0.1

GreenKidz terug- en vooruitblik  

In dit vierde jaarverslag van onze GreenKidz Foundation kijken wij graag met u terug op onze
activiteiten van 2018. Omdat wij, vanaf onze oprichting in 2015, een gestage groei doormaakten,
zetten wij deze groei in onderstaande paragraaf compact voor u uiteen.
In de afgelopen 4 jaren is ons team gegroeid van 2 naar ruim 30 personen en hebben wij veel
bereikt. In de komende jaren blijven wij ons met passie en plezier inzetten voor ons doel ‘Changing
the minds of generations and the teachers that them’.

0.2

GreenKidz groei van 2015 t/m 2018

In 2015 werd GreenKidz door opleider/schrijver Maya Mathias en graphic designer Ivonne Zegveld
geïnitieerd om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de milieueducatie van de Curaçaose jeugd.
Doel van deze oprichters was om alle 9 tot 12-jarigen in het funderend onderwijs (basisonderwijs)
van Curaçao 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 lesmateriaal gratis op onze website
geplaatst.
In 2016 breidde GreenKidz haar activiteiten uit naar 15 scholen in het basisonderwijs met een samen
hangend pakket aan gastlessen, excursies, recycle-knutsel workshops en clean-up activiteiten. In
dit jaar droegen wij onze kennis en lesmaterialen ook over aan ouders, burgers en leerkrachten.  Zo
maakten wij in vier talen voorlichtingsmateriaal over milieuzorg en recycling voor (laaggeletterde)
gezinnen en organiseerden wij talrijke awareness events voor de gemeenschap van Curaçao.
In 2017 breidden wij onze activiteiten uit naar 33 scholen in het funderend onderwijs op Curaçao
en ontwikkelden wij ook lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs met behulp van partnerships
met commerciële bedrijven, sector-organisaties en de Universiteit van Curaçao. Dit leidde niet
alleen tot innovatieve producten en diensten maar ook tot nieuwe meerjarige projecten, zoals het
driejarige ‘Green Teachers Caribbean’ project dat dit jaar voor het eerst werd opgestart.
In 2018 verzorgden wij activiteiten voor GreenKidz, GreenTeens & GreenTeachers. In dit jaar
breidden wij onze activiteiten verder uit naar 45 scholen in het funderend en speciaal onderwijs
en ontvingen wij een donatie om 3.000 tieners te bereiken op 16 middelbare scholen van Curaçao.
Ook legden wij contacten op Bonaire met Stinapa en Selibon en met vertegenwoordigers van het
UNDP (United Nations Development Plan) om aan te sluiten bij een milieu-educatie-project voor
de hele Caribische regio.
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0.3

Opzet van dit vierde GreenKidz jaarverslag

Dit jaarverslag bestaat uit vier hoofdstukken en een aantal bijlagen.
•
•
•
•

Hoofdstuk 1 gaat in op de educatieve activiteiten van GreenKidz
Hoofdstuk 2 gaat in op onze voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap
Hoofdstuk 3 gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation
Hoofdstuk 4 gaat in op de inkomsten en uitgaven van de GreenKidz Foundation

In de bijlagen van dit jaarverslag vindt u ondersteunend materiaal over onze missie, les
materialen, website en facebookpagina. Daarnaast hebben wij ook een aantal persberichten,
fotocollages, en berichten uit de media opgenomen over onze activiteiten voor kidz,
teens en teachers.
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Hoofdstuk 1
Educatieve Activiteiten
1.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de educatieve activiteiten van de GreenKidz Foundation voor
GreenKidz, GreenTeens en GreenTeachers-in-opleiding aan de Leraren Opleiding Funderend
Onderwijs van de Universiteit van Curaçao.

1.1

Educatieve activiteiten voor GreenKidz

In 2018 verzorgde ons GreenKidz gastdocententeam ons reguliere lesprogramma ‘Plastic en
Recyclen’ voor 11 scholen in het funderend onderwijs en 3 scholen in het speciale onderwijs.
Daarnaast verzorgden wij instructie-workshops voor leerkrachten om ons GreenKidz gedachtengoed
duurzaam over te dragen, zodat leerkrachten hier ook zelfstandig mee aan de slag konden gaan.
Met ons pakket van gastlessen en knutselactiviteiten, maakten honderden leerlingen kennis met de
thema’s milieuzorg, zwerfvuil, plastic, recyclen en plastic soep. In onze lesprogramma’s ligt de focus
op onderzoekend en interactief leren. Hierbij is veel ruimte voor vragen, eigen inbreng,
experimenten, opdrachten en creativiteit, waarbij wij ook de vaste leerkrachten actief meenemen in
dit leerproces.
Ons lesmateriaal is beschikbaar in het Papiaments en Nederlands, waarbij elke school zelf aangeeft
welke taal de voorkeur heeft. Het materiaal is modern en kleurrijk vormgegeven en bevat veel lokaal
en actueel beeldmateriaal. In de lespresentaties zitten bovendien een aantal leerzame
Papiamentstalige en op Curaçao opgenomen filmpjes en liedjes, die voor lokale leerlingen meteen
herkenbaar zijn.
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1.2

Educatieve activiteiten voor GreenTeens

In 2018 startte ons gastdocententeam aan ons nieuwe ‘World without Waste’ programma voor het
voortgezet onderwijs. Dit programma, gesponsord door Coca-Cola, ter ere van het 80-jarige bestaan
van de Curaçao Beverage Bottling Company (CBBC), had als streven in het schooljaar 2018/2019
circa 3.000 tieners (100 klassen) in de leeftijd 12-14 jaar te bereiken op alle middelbare scholen van
Curaçao.
Via het ‘World without Waste’ programma maakten tieners op Curaçao op interactieve wijze kennis
met de principes Reuse, Reduce, Recycle & Refuse. Met filmpjes, liedjes, prikkelende milieustellingen, mind maps, info-graphics, recycle-opdrachten en veel discussie en uitwisseling werden zij
in 3 lesuren gestimuleerd tot een duurzame levensstijl waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.
In juni 2018 ontving GreenKidz van Coca Cola een donatie van $50.000 dollar en werden alle
middelbare scholen van Curaçao benaderd om te participeren aan het GreenTeens project. Tot onze
verrassing wilde elke school meedoen en konden wij met ons limiet van 100 klassen niet eens aan
alle vraag voldoen. De tussenevaluatie eind december 2018 van zowel leerkrachten als leerlingen
was ook heel positief en in het voorjaar van 2019 wordt dit programma afgerond.

1.3

Educatieve activiteiten voor GreenTeachers

In 2018 voerde ons gastdocententeam voor het eerst het GreenTeachers Caribbean programma uit
voor 60 studenten aan de Universiteit van Curaçao (UoC). Dit programma van 8 gastcolleges, en
GreenKidz lessen op 7 stagescholen wordt drie jaar lang gesponsord door de TUI Care Foundation en
is samen met het UoC ontwikkeld voor 1e jaars studenten aan de dag- en avondopleiding van de
Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO).
Dit project duurt 10 weken van begin januari tot en met 15 maart en heeft 3 doelstellingen;
1. Het rust lokale leerkrachten-in-opleiding uit met kennis over natuur, milieu, plastic en recycling,
1. Het laat hen kennismaken met de lesmaterialen en gedachtengoed van de GreenKidz foundation
2. Het biedt hen een heel scala aan moderne, interactieve, didactische lesvormen aan.
In 2018 werd het eerste projectjaar van het GreenTeachers Caribbean feestelijke afgesloten met een
Awardfeest en persconferentie op de Universiteit van Curaçao. Hierbij werd een award uitgereikt
aan de groep LOFO-studenten met de beste zelfgemaakte instructiefilm over de begrippen Reduce,
Reuse en Recycle en dit lesmateriaal wordt ook weer op basisscholen gebruikt. Van het hele project
werd bovendien een prachtige videofilm van 11 minuten gemaakt.
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1.4

Schematisch overzicht GreenKidz scholen

In de afgelopen 4 jaren (2015-2018) bereikte GreenKidz met haar interactieve lesprogramma’s, en
educatieve producten en diensten 45 scholen. Dit betrof 23 scholen in het basisonderwijs, 16
scholen in het voortgezet onderwijs van Curaçao en 6 scholen in het speciaal onderwijs.

GreenKidz scholen in het basisonderwijs
Schoolnaam/Locatie

Schoolsoort

Schoolbestuur

Schooljaar

FO
FO

Adventist
DOS

2018
2015, 2016, 2017

3
4
5

Advent school Bonam
Angela Jessurun/ Chema Maduroschool, Montana
Abou
Cola Debrot school DOS Nrd. Roozendaal.
Dr. Albert Schweitzer school, Saliña
Fatima College, RKCS – Suffisant

FO
FO
FO

DOS
VCPO
RKCS

2017
2017
2018

6
7
8
9
10

Joan Mauritsschool, Otrobanda
Johan van Walbeeck school, Mahaai
J.W. Th. Schotborgschool ,Koraal specht
Klein College, Saliña Abou
Kolegio Annie Koenraad, Tera Kora,

FO
FO
FO
FO
FO

RKCS
DOS
RKCS
Prive
RKCS

2018,
2017,2018
2015, 2016, 2017
2016
2018

11
12
13
14
15

Kolegio Bellefaas Martis, Sta. Rosa
Kolegio Dodo Palm, Seru Fortuna
Kolegio Maria Auxiliadora, Sta. Maria
Kolegio Nechi Pieters – Buena Vista
Kolegio San Martin de Porres, Sta. Rosa

FO
FO
FO
FO
FO

RKCS
RKCS
RKCS
RKCS
RKCS

2016
2016
2018
2018
2018

16
17
18
19
20

Kolegio Sta. Clara – Jandoret
Meander Basisschool, Emmastad
O.L. Helfrich / C.J. Krijtschool, Suffisant
Pipita Basisschool Privé, Jongbloed
St. Antonius College, Santa Maria

FO
FO
FO
FO
FO

RKCS
Prive
DOS
Prive
RKCS

2018

21
22
23

St. Franciscus College, Janwe
St. Margaretha College – Janwe - Pending
St. Paulus College – Groot kwartier

FO
FO
FO

RKCS
RKCS
RKCS

2017
2020
2018

1
2

12

2016
2015,2016, 2018
2015, 2016, 2017

GreenKidz scholen in het voortgezet onderwijs
Schoolnaam/Locatie

Schoolsoort

Schoolbestuur

Schooljaar

1
2
3
4
5

Dr. Albert Schweitzer College VSBO Parera
Marnix College VSBO Rio Canario en Cas Cora
Dr. Albert Schweitzer HAVO/VWO - Saliña
Skol Avansá Amador Nita – VSBO Saliña
VSBO Gouverneur Lauffer - Suffisant

VSBO
VSBO
HAVO/VWO
VSBO
VSBO

VPCO
VPCO
VPCO
DOS
DOS

2018
2018
2018
2018
2018

6
7
8
9
10

Kolegio Alejandro Paula - Matancia
New Song College VSBO - Muizenberg
Ignatius College – Rio Canario
Kolegio Pierre Lauffer VSBO - Mahaai
Maris Stella VSBO – Montagne

HAVO/VWO
VSBO
VSBO
VSBO
VSBO

DOS
SCONS
RKCS
RKCS
RKCS

2018
2018
2018
2018
2018

11
12
13
14
15

Maria College VSBO – Welgelegen
Stella Maris VSBO – Rio Canario
Triniteit College VSBO – Biesheuvel
St. Paulus AGO – Saliña
Maria Immaculata Lyceum – Welgelegen

VSBO
VSBO
VSBO
VSBO
HAVO/VWO

RKCS
RKCS
RKCS
RKCS
RKCS

2018
2018
2018
2018
2018

16

Radulphus College – Cas Cora

HAVO/VWO

RKCS

2018

GreenKidz scholen in het speciaal onderwijs
Schoolnaam/Locatie

Schoolsoort

Schoolbestuur

Schooljaar

1
2
3

Blenchi school RKCS, Otrobanda
Br. Rigobertus school, Sta Rosa
Divi Divi SO + Dependence Autisme, Emmastad

SO
SO
SO

RKCS
RKCS
VPCO

4
5
6

Prof. Dr. Nelly Winkel, Kwartier
Prof. Dr. Nelly Winkel, Comanchestraat z/n
Skol Alablanka, RKCS, Barber z/n, SO RKCS

SO
SO
SO

DOS
DOS
RKCS

2016
2018
2015, 2016,
2017
2018
2018
2015, 2016,
2017
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Hoofdstuk 2
Voorlichting aan de gemeenschap
2.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende activiteiten, die de GreenKidz Foundation in 2018
ontplooide voor burgers, jongeren en bedrijven en laat zien hoe GreenKidz intensief werkt
aan awareness en informatieverschaffing binnen de Curaçaose gemeenschap op het gebied
van milieuzorg, plastic en recycling.

2.1

GreenKidz Awareness-activiteiten

In 2018 organiseerden wij verschillende awareness-activiteiten voor ons eigen team en voor de
gemeenschap van Curaçao. Voor ons eigen team en netwerk organiseerden wij een aantal borrels,
brunches en ochtendwandelingen in natuurparken en verzorgden wij een lezing over GreenShopping
met Timo Brouwer.
Daarnaast waren wij aanwezig op het jaarlijkse CEO event van Bedrijvenplatform Milieu en deden
wij voor het jaarverslag van MCB mee aan een interview en foto shoot. Ook waren wij aanwezig op
verschillende events van Carmabi over plastic in de zee en recyclen en verzorgden wij zelf
presentaties voor afvalbedrijf Selikor, Rotary Club Curaçao en Rotary Club Willemstad.
In 2018 organiseerden wij in samenwerking met Kooyman in haar twee grootste winkels een hele
reeks aan kinder-activiteiten in het kader van Earth Day (op 22 april 2018) en bemanden wij een
drukbezochte stand met informatie en spelletje tijdens Koningsdag (27 april 2018 2018). Ook
participeerden wij in een uitwisselevent, genaamd ‘Broadreach’ met 25 studenten uit Amerika.
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2.2

GreenKidz Informatievoorzienings-activiteiten

In 2018 werden wij door verschillende HAVO studenten van het Albert Schweitzer college benaderd
voor een werkstuk over groene organisaties en hielpen wij verschillende studenten van de Hoge
school Maastricht bij hun scriptie-onderzoek over plastic en recycling op Curaçao. Ook leenden wij
onze lesmaterialen en miniatuur-recycle units uit aan de basisscholen Alberts Schweitzer FO en
Meander.
In 2018 organiseerden wij voor de 1e keer speeddates met 15 lokale groene organisaties op Curaçao
die hun kennis overdroegen aan leerkrachten-in -opleiding. Ook organiseerden wij een groot
eindfeest op de Universiteit van Curaçao met de uitreiking van het GreenTeachers Award. Tot slot
verzorgden wij een workshop voor 22 jongeren van het Curaçaos Jeugdparlement.

2.3

GreenKidz Media-activiteiten

In 2018 verschenen wij veelvuldig in de media met persberichten en interviews onder andere over
onze nieuwe GreenTeachers en GreenTeens projecten. Wij gaven interviews aan het TUI Vlogteam,
aan lokale inspirational blogger Ivan Kuster en journalist Dick Draaijer van het Netwerk Caribisch
Nederland.
In 2018 verscheen een reportage over GreenKidz in de krant ‘Amigoe’ en gaven wij interviews aan
Radio Paradise FM en Dolfijn FM. Ook werd onze film GreenTeachers Caribbean over het eerste jaar
van ons GreenTeachers project vertoond in de biosscoop tijdens de movie night van Bedrijven
Platform Milieu.
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2.4

Schematisch overzicht
GreenKidz awareness-activiteiten in 2018
Datum GreenKidz activiteiten voor de gemeenschap

1
2
3

7 jan
7 jan
26 jan

GK natuurwandeling op Sint Joris Baai
GK brunch bij Maya Mathias
GK speeddatingbijeenkomst op de UoC

5
6
7
8
9

2 feb
5 feb
5 feb
5 feb
7 feb

GreenKidz presentatie bij Selikor voor CEO en PR team
GreenKidz presentatie bij Carmabi voor BroadReach studenten uit Amerika
GreenKidz roadreach kayaktocht met Amerikaanse studenten uit Amerika
GreenKidz overleg met Nos TA Konekta
GreenKidz Interview over het GreenTeachers project bij Radio Paradise

10
11
12
13
14

1 mrt
9 mrt
9 mrt
19 mrt
23 mrt

GreenKidz Fotoshoot voor MCB jaarverslag
GreenTeachers Awarduitreiking en persmoment op de Universiteit van Curaçao
GreenKidz Interviews met met Vlogteam van Tui Care Foundation
GreenKidz Interview met share to uplift blogger Ivan Kuster
Weblog Dick Draaier over GreenTeachers project

15
16

22 apr
27 apr

GreenKidz Earth day events bij de twee Kooyman Megastores
GreenKidz Info- en spelletjes-stands op het Wilhelminaplein tijdens Koningsdag

17
18
19
20

3 mei
13 mei
20 mei
28 mei

GreenKidz deelname aan jaarlijkse CEO diner van Bedrijven Platform Milieu
GreenKidz Interview met Cherelle Litecia voor school biologie project
GreenKidz Interviews met Marijn de Seriere voor school biologie project
GreenKidz uitleen van lesmaterialen aan ASHV voor hun groene week

21
22

8 juni
11 juni

23
24
25
26

19 juni
22 juni
26 juni
29 juni

GreenKidz deelname aan Carmabi Happy Hour en Plastic ocean film
GreenKidz Interview met Kayleigh van Breucken van Hoogeschool Maastricht over recyclegedrag op Curaçao
GreenKidz deelname aan UN ochtend in World Trade Center over sustainbility
GreenKidz deelname aan CBBC presentatie op St Paulus VSBO
GreenKidz Interview met Jennifer Neuman voor Amigoe Express
GreenTeachers Wrap Up bijeenkomt met projectteam

27

30 aug

GreenKidz Presentatie voor Rotary Club Curaçao

28
29
31

10 sept
15 sept
28 sept

GreenKidz uitleen recycle unit aan Meander Basisschool voor World Clean Up Day
Opname GreenKidz filmpjes voor World Clean Up Day
GreenKidz workshop tijdens Konsecha Cultural

31
32
33
34

12 okt
18 okt
19 okt
25 okt

Presentatie GreenForce green shopping aan GreenKidz docententeam
GreenKidz aanwezigheid bij Gladys van Dal Mckenzie award uitreiking van Selikor
GreenKidz borrel voor het GK netwerk op Landhuis Zuikertuintje
GreenTeachers filmvertoning tijdens Bederijven Platform Milieu movie night

35

20 dec

GreenKidz Kleurboeken aflevering bij scholen
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Hoofdstuk 3
GreenKidz aansturing
3.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation. Het licht de structuur
toe van de stichting en de rollen en taken van de directeur en de Raad van Toezicht.
Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op het GreenKidz freelancers platform en
vergoedingenbeleid.

3.1

GreenKidz stichtingsstructuur

GreenKidz activiteiten zijn formeel in de GreenKidz Foundation ondergebracht. Deze stichting (KvK
nummer 135770) werd op 30 april 2015 opgericht en 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. De stichting wordt geleid door een directeur en
gecontroleerd door een Raad van Toezicht, bestaande uit Michiel van der Veur (voorzitter) en Felicia
van Loon.

3.2

GreenKidz management

De GreenKidz Foundation wordt geleid door Maya Mathias op basis van een jaarplan en
bijbehorende begroting. In overleg met de Raad van Toezicht besteedt zij als directeur minimaal 20
en maximaal 80 uur per maand aan de aansturing en administratie van de stichting. Elk kwartaal legt
zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht tijdens een kwartaaloverleg. Dit gebeurt steeds aan
de hand van de aangeleverde kwartaal-administratie en een uitgebreid kwartaalverslag.
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3.3

GreenKidz team

Het GreenKidz team is in 4 jaar tijd uitgegroeid tot bijna 40 actieve leden. Zij vormen een
freelancers-platform, dat in wisselende samenstelling op GreenKidz projecten wordt ingezet. Het
platform bestaat uit gastdocenten, lesmateriaalontwikkelaars, eventplanners, projectcoördinatoren,
kunstenaars, designers, copywriters, illustratoren, fotografen, vertalers, film-, audio- en social media
experts en connectors in Nederland en Bonaire, die onderzoeken wat daar aan fondsenwerving
mogelijk is.
GreenKidz teamleden verrichten veel werk in hun eigen vrije uren en worden deels voor hun
werkzaamheden vergoed. Gastdocenten ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding van ANG 25,00
per uur en professionals die zich via hun eigen bedrijf inzetten voor de stichting ontvangen hiervoor
een sociaal tarief dat maximaal ANG 75,- per uur bedraagt.
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3.4

Schematisch overzicht teamleden

In januari 2015 werd het GreenKidz project door GreenKidz creators Maya Mathias en Ivonne
Zegveld geïnitieerd. In de afgelopen jaren is het team flink uitgebreid met veelal lokale professionals
met zeer uiteenlopende achtergronden, specialismen en een groen hart. 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 directeur

Maya Mathias

GreenKidz Raad van Toezicht

Michiel van der Veur, Felicia van Loon

GreenKidz creators

Maya Mathias, Ivonne Zegveld

GreenKidz projectondersteuners

Ella Rosa

GreenKidz lesmateriaal-ontwikkelaars

Mieke Hukshorn, Claudio Da Silva Correa, Maya Mathias,
Ivonne Zegveld

GreenKidz gastdocenten

Sheila Payne, Migarda Rafaela, Claudio Da Silva Correa,
Angelique Kok, Erin Scherptong, Remyson Caldera,
Mieke Hukshorn

GreenKidz fondsenwervers

Maya Mathias, Lise Anne Janson

GreenKidz graphic designers

Ivonne Zegveld, Manuela Hak

GreenKidz copy writers

Maya Mathias, Elisa Koek

GreenKidz vertalers

Bianca Neman, Hellen Noort, John Amarica

GreenKidz MC’s

Eugene Maduro en Maya Mathias

GreenKidz social mediaspecialist

Nicole van Beusekom

GreenKidz audiospecialist

Ralph Durgaram

GreenKidz illustratoren

Ariadne Faries, Sander Beusekom, Willemijn Jussen

GreenKidz fotografen

Carlo Walle, Martin van den Blink

GreenKidz milieu-specialist

John Amarica

GreenKidz marketing-specialist

Myrthe Verhulst

GreenKidz eventplanners

Carola Rombouts, Ella Rosa

GreenKidz administrateur

Olinda den Hartogh

GreenKidz vrijwilligers

Mireille Albersen, Fransien van Haaren, Tarun Leetz,
Sidd Mathias, Rita Merkies

GreenKidz connectors

Rien Timmer-Thie, Esther Sedney-Meijer

GreenKidz recycle kunstenaar

Roberto Tjon-A-Meeuw
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Hoofdstuk 4
GreenKidz Financiële Verantwoording
4.0 Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op het financiële beheer van de GreenKidz Foundation, waarin alle
GreenKidz activiteiten zijn ondergebracht. Het schetst een beeld van de inkomsten die de
stichting in 2018, de aansturingsuren van de directeur en de uitgaven die in 2018 zijn
gedaan.

4.1

GreenKidz financieel beheer

De boekhouding van de GreenKidz Foundation wordt tegen een gereduceerd tarief verricht door het
bedrijf Xcel Biz, dat elk kwartaal in nauwe afstemming met de directeur de administratie verwerkt.
XcelBiz heeft veel ervaring met het werken voor kleine organisaties en stichtingen, waarbij het de
administratie en financiële verslaglegging deskundig op zich neemt en digitaliseert.

4.2

GreenKidz inkomsten in 2018

In 2018 verkreeg de GreenKidz Foundation in totaal ANG 229.545 aan inkomsten. Deze inkomsten
waren afkomstig uit verschillende bronnen, die in deze paragraaf worden toegelicht.

1
2
3

4
5

Inkomstenbronnen 2019

ANG

Inkomsten van fondsen, sponsors en donateurs
• Bijdragen van Fondsen
• Donaties van particulieren en bedrijven
• Cashdonaties via collectebussen

211.850

Inkomsten uit verkoop van producten en diensten
• Lesmateriaalontwikkeling en activiteiten voor
bedrijven
• Kleurboekenverkoop

17.263

Totale Inkomsten GreenKidz 2018

229.114

21

% van het
totaal

ANG

% van het
totaal

92%

8%

166.038
44.577
1235

72%
19%
1%

2.174

1%

15.089

7%
100%

GreenKidz inkomsten in 2018 uit financiering door fondsen
Inkomsten ontvangen uit fondsen in 2019
1
2
3

ANG

% van het totaal

TUI Care Foundation
Prins Bernard Cultuur Fonds Caribisch Nederland
Coca Cola Foundation

52.119
25.000
88.919

31%
15%
54%

Totale Inkomsten uit fondsen in 2019

166.038

100%

GreenKidz inkomsten in 2018 uit donaties van particulieren en bedrijven
Inkomsten ontvangen uit fondsen in 2019
1
2
3
4
5
6
7

ANG

Scuba Lodge
MCB
Selikor
Nu Curacao Windparken
JCI Senate
SGG
Avila

9.630
10.000
10.000
4.964
4.233
3.500
1.250

Totale inkomsten ontvangen uit donaties

44.577

% van het totaal
22%
23%
23%
11%
10%
8%
3%
100%

* In 2018 ontving GreenKidz elk kwartaal een donatie van boetiekhotel Scuba Lodge via hun one-dollar-a-night campagne,
waarbij elke hotelgast per overnachting een dollar doneert aan de GreenKidz Foundation of aan Stichting CARF, die
zwerfhonden opvangt. Het bedrag van ANG 9.630 is de som van 4 kwartaaldonaties.

GreenKidz inkomsten in 2018 door cash-donaties in GreenKidz collectebussen
Inkomsten ontvangen uit cashdonaties in 2019
1
2
3

Koningsdag
Yummy
Earthday

ANG
1.010
50
175

Totale inkomsten ontvangen uit cash donaties
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1.235

% van het totaal
82%
4%
14%
100%

GreenKidz inkomsten in 2018 uit lesmateriaalontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor
bedrijven
Inkomsten ontvangen uit workshops voor scholen

1
2
3

EWT lesmateriaal ‘Iedereen een Handen-Was-Kampioen voor 6-8
jarigen
CPA lesmateriaalontwikkeling en workshops Plastic ion de Oceaan voor
tieners
Kooyman programma ontwikkeling en uitvoering voor Earth Day in de 2
megastores
Totale inkomsten ontvangen uit cash donaties

ANG

% van het
totaal

219

10%

500

23%

1455

67%

2.174

100%

GreenKidz inkomsten in 2018 uit Kleurboekenverkoop
In oktober 2018 organiseerde GreenKidz voor de 2e keer een kleurboekenactie. Met deze actie wilde
GreenKidz vlak voor kerst zoveel mogelijk educatieve GreenKidz kerstkleurboeken uitdelen aan
jongeren, via scholen en bedrijven. Bedrijven konden deze kleurboeken doneren aan scholen of
weggeven aan kinderen van hun personeel
Deze actie werd een groot succes, waarbij in 2018 totaal 1240 kleurboeken werden verkocht. Een
deel van de facturen werd pas in het voorjaar van 2019 voldaan en is daardoor niet in onderstaand
overzicht als geldbedrag opgenomen.

GreenKidz inkomsten 2018 ontvangen uit verkoop GreenKidz Kerstkleurboeken
Inkomsten uit verkoop Kerst-Kleurboeken
1
2
3

ANG

Verkoop GreenKidz kleurboeken in 2017 en betaling ontvangen in 2018*
Verkoop GreenKidz kleurboeken in 2018 en betaling ontvangen in 2018
Verkoop GreenKidz kleurboeken in 2018 en betaling ontvangen in 2019*

1.458
13.631

Totale inkomsten uit verkoop GreenKidz kleurboeken

15.089
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ANG

(3.221)
(3.221)

4.3 GreenKidz aansturingsuren
In 2018 besteedde de directeur van de GreenKidz in totaal 492 uren aan het aansturen van de
stichting. Dit komt gemiddeld neer op 41 uren per maand en grofweg 10 uren per week. Van deze
uren werden 240 uren uitbetaald. Dit betekent dat 252 aansturingsuren (51%) niet zijn vergoed,
waardoor het besturen van de stichting in 2018 voor de helft kosteloos is gedaan.

4.4 GreenKidz uitgaven
Schematisch overzicht GreenKidz uitgaven in 2018

I

Totale GreenKidz Uitgaven in 2019

235.097

100%

Educatieve Activiteiten voor Scholen

174.622

74%

30.129

13%

61.741

26%

82.752

35%

20.067

9%

1a Projecten en activiteiten voor GreenKidz
•
•

Voorbereiding, uitvoering en evaluatie reguliere GreenKidz projecten
in het funderend onderwijs
Ontwikkeling nieuw lesmateriaal en nieuwe GreenKidz projecten

1b Projecten en activiteiten voor GreenTeens
•

Voorbereiding, uitvoering en tussentijdse evaluatie van het ‘World
without Waste’ programma voor 3.000 tieners (100 klassen) op alle
middelbare scholen van Curaçao.

1c Projecten en activiteiten voor GreenTeachers
•

•

•
•

II

e

Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de 1 GreenTeachers
Caribbean module voor 60 leerkrachten-in-opleiding aan de
universiteit van Curaçao (UoC) verspreid over een dag- en
avondopleiding
Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van GreenTeachers Caribbean
Award feest met uitreiking van het GreenTeachers Award voor de
beste recycle instructiefilm.
Voorbereiding en opname van de GreenTeachersCaribbean film
Voorbereiding, uitvoering en evaluatie GreenKidz Earth Day project
in samenwerking met Kooyman, UoC en Interact

Awareness Activiteiten voor de Gemeenschap
•
•
•
•
•

GreenKidz informatie-stands, workshops en presentaties
GreenKidz ondersteuning van leerlingen en universitaire studenten
bij werkstukken en onderzoeksopdrachten
GreenKidz borrels, brunches, wandelingen en lezingen
GreenKidz overleggen en werkbezoeken naar partners
GreenKidz activiteiten voor Amerikaanse Broadreach project
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III

Verkoop GreenKidz producten en diensten
•
•

IV

Overhead
•
•
•
•
•
•

6.447

3%

33.961

14%

GreenKidz Kerstkleurboekencampagne
Greenkidz activiteiten voor bedrijven

Bestuurswerkzaamheden
Kantoor- en archiveringskosten
Communicatie en PR activiteiten
Administratie- en Representatiekosten
Bankkosten en KvK kosten
Aanschaf en beheer van ICT-middelen en inhuur van ICT support
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Bijlage 1

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 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.
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GreenKidz lesmaterialen
Leidende principes GreenKidz educatief materiaal
De vier slogans van GreenKidz geven 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.

GreenKidz slogans
1.

Turn your world around

2. Changing de mindset of generations
3. Moving towards a greener, cleaner, healthier and safer Curaçao
4. Modern en gratis milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao

Educatieve focus op Green, Clean & Healthy programma’s
Met de medewerking van alle schoolbesturen ontwikkelden wij in 2015 ons eerste lesprogramma
Plastic en recyclen vanuit het thema Clean. In dit programma stonden de onderwerpen zwerfvuil,
afvalverwerking en plastic en recycling op Curaçao centraal. Omdat Curaçao een toeristisch
eiland is, is er ook veel aandacht besteed aan het thema Plastic in de oceaan.
In 2017 ontwikkelden wij vanuit het thema Healthy een nieuw lespakket Iedereen een handenwas-kampioen. Dit gebeurde in het kader van Global Hand Washing Day. Vanuit dit thema
produceerden wij moderne, kleurrijke en tweetalige lesmaterialen over hoe en wanneer je
handen te wassen met behulp van leskaarten, kleurplaten, posters, spelletjes, liedjes en een
kleurwedstrijd.
In 2018 ontwikkelden wij met steun van Coca Cola, vanuit het thema Clean het World without
Waste programma voor tieners op alle middelbare scholen van Curaçao. In dit programma
stonden de principes van Reduce, Reuse, Recycle en Refuse centraal en werden tieners door
middel van stellingen, discussies, filmpjes, recycleopdrachten en mind maps gestimuleerd tot
een duurzame levensstijl.

GreenKidz jaarverslag 2018 • Bijlagen

voor iedereen
Het GreenKidz lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs bestaat uit samenhangende
onderdelen, die ook uitstekend los van elkaar kunnen worden gebruikt. Deze lesmaterialen zijn
bovendien altijd gratis te downloaden vanaf de GreenKidz website www.greenkidz.org en worden
altijd digitaal naar elke GreenKidz school verstuurd.
In de afgelopen vier jaren zijn de volgende lesprogramma’s door GreenKidz ontwikkeld en uitgevoerd.
GREENKIDZ EDUCATIEVE PROGRAMMA’S

DOELGROEP

1
2

Programma voor GreenKidz
Iedereen een handen-was-kampioen
Plastic en Recyclen

Voor 4 tot 8-jarigen
Voor 9 tot 12-jarigen

3
4

Programma’s voor GreenTeens
Plastic in de zee
World without Waste

Voor 12 tot 14-jarigen
Voor 12 tot 14-jarigen

5

Programma’s voor GreenTeachers
GreenTeachers Caribbean module

Voor eerstejaars leerkrachten-in-opleiding

GreenKidz jaarverslag 2018 • Bijlagen
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GreenKidz website en
facebookpagina
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.

GreenKidz facebookpagina GreenkidzCuraçao
In 2015 is de GreenKidz Facebookpagina Greenkidz Curaçao gelanceerd, die anno 2018 duizenden vrienden telt. Op de pagina worden wekelijks allerlei nieuwsjes gedeeld over groene onderwerpen en ontwikkelingen in het algemeen en GreenKidz educatieve activiteiten en events in
het bijzonder. Steeds meer personen en bedrijven weten GreenKidz hierdoor te vinden, waardoor het bereik en de bekendheid van de stichting 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 pagina veel meer
dan voorheen op systematische en professionele wijze
van een toenemend aantal
filmpjes, presentaties en fotoalbums voorzien. Binnen
een week worden van elke
nieuwe GreenKidz activiteit
tegenwoordig informatieve
en kleurrijke posts gemaakt,
die door sponsors en
fans zeer worden gewaardeerd.
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Schematisch overzicht
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
Carmabi
CHATA (Curaçao Hospitality and Tourism Association)
Childrens Museum Curaçao
Coral Reef Restoration

6. Curaçao Sea Turtle Conservation
7. Jeugdtheaterschool Drazans
8. Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO)
Universiteit van Curaçao
9. Limpi
10. Recycle-kunstenaar Roberto Tjon A Meeuw
11.
12.
13.
14.
15.

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

16. Stichting Kura di Arte
17. Stichting Tooby
18. Stichting Uniek Curaçao
19. Stichting Yubi Kirindongo
20. Tinkersjop Curaçao
21. Waitt Institute
22. Zero Waste Curaçao
23. World Clean Up day

GreenKidz persberichten
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PERSBERICHT

9 MAART 2018

Eerste GreenTeachers
Caribbean Award uitgereikt
voor beste instructiefilm
over milieuzorg

www.greenkidz.org

greenkidzcuracao

Afgelopen vrijdag ontvingen drie eerstejaars LOFO-studenten van de Lerarenopleiding
Funderend Onderwijs het 1e GreenTeachers Caribbean Award. Hiermee werd het GreenTeachers 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 recycle-beeldje van GreenKidz designer Ivonne Zegveld en kunstenaar Gé Bersee, werd
uitgereikt aan Saviani Kartowidjojo Judyrey
Franken en Gilianny Martina. Zij werden hiermee beloond voor de beste Papiamentstalige
instructiefilmoverdebegrippenReduce,Reuse
&Recycle,diezijmaaktenvoorhetgratismilieu
onderwijs van GreenKidz op Curaçao. Deze
praktijkopdracht vormde een onderdeel van de
bredere GreenKidz LOFO-projectmodule ‘Mens,
Natuur en Techniek’ met acht gastcolleges, vier
praktijkopdrachten, werkbezoeken aan lokale
natuur- en milieuorganisaties en meekijkstages
bij GreenKidz 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 geweldig hoe deze eerstejaars studenten ons lesmateriaal met maar liefst 9 moderne instructiefilmpjeshebbenverrijkt.’

Voor meer informatie, filmpjes en
beeldmateriaal over het GreenTeachers
Caribbean project bezoek onze

greenkidzcuracao

Facebookpagina Greenkidzcuracao en
website www.greenkidz.org of neem contact
op met GreenKidz Creator Maya Mathias
(T: 528-0445, mathias@greenkidz.org).

www.greenkidz.org

GreenKidz gastdocenten Mieke Hukshorn, Claudio Da Silva Correa en Maya Mathias ontwikkelden de module in nauwe afstemming met het
LOFO-onderwijskundige team zodat de module
aan alle vereisten en leerdoelen van de universiteit voldeed. Mathias en Zegveld, die samen
GreenKidz oprichtten in 2015 zijn blij met de nieuwe samenwerkingsrelatie met de universiteit.
‘Naast lesprogramma’s voor het funderend en
voortgezet onderwijs richten wij ons met GreenTeachers Caribbean nu ook op leerkrachten in
opleiding op Curaçao 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 lesmaterialen 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
generations and the teachers that teach them.’

MENSAHE DI PRENSA

MARCH 9, 2018

Promé GreenTeachers Caribbean
Award pa e mihó video di instrukshon
di kuido di medio ambiente.

www.greenkidz.org

greenkidzcuracao

Djabièrnè último tres studiante di promé aña di LOFO di e estudio pa dosente di Skol di
Fundeshi a risibí e 1e GreenTeachers Caribbean Award. Ku esaki a konkluí e proyekto GreenTeachers Caribbean, un partnership fruktífero entre GreenKidz i Universidat di Kòrsou,den
un ambiente festivo. Den e ouditorio di e Universidat tabatin por lo ménos 100 partisipante,
entre nan 30 maestro ku ta sigui e estudio, spònser prinsipal TUI Care Foundation i spònser
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

E rekonosementu, den forma di un eskultura resiklá
trahá pa diseñadó di GreenKidz Ivonne Zegveld
i artista Ge Berse a bai pa Saviani Kartowidjojo,
Judyrey Franken i Gilianny Martina. A rekompensá
nan pa e mihó video di instrukshon na Papiamentu
tokante e konsepto Redusí, Reusá i Resiklá, ku nan
a traha pa e formashon di medio ambiente grátis
di GreenKidz na Kòrsou. Esaki ta un di e partinan
práktiko di e módulo mas amplio di proyekto di
GreenKidz di LOFO, ‘Mens, Natuur en Techniek’
ku ocho lektura ku invitado, kuater tarea práktiko,
bishita di trabou na organisashonnan di naturalesa
i medio ambiente lokal i stazje na kua por opservá
durante e lèsnan di medio ambiente ku GreenKidz
ta duna na skol. Zegveld ku te ku aworakí a diseñá
tur material di lès ta impreshoná ku e nivel i krea
tividat di e studiantenan: ‘Ta fantástiko mira kon
e studiantenan di promé aña aki a enrikesé nos
material di lès ku 9 video di instrukshon
moderno. ‘

E dosentenan invitá di GreenKidz Mieke Hukshorn,
Claudio Da Silva Correa i Maya Mathias a desaroyá
e módulo den estrecho koperashon ku e tim di
eksperto didáktiko di LOFO p’asina e módulo por
kumpli ku tur eksigensia i metanan instruktivo di e
universidat. Mathias i Zegveld ku a funda GreenKidz
na 2015 ta kontentu ku e relashon di koperashon
nobo ku e universidat. ‘Banda di programa di lès
pa enseñansa di fundeshi i sekundario nos ta dirigí
nos mes ku GreenTeachers Caribbean tambe na
maestronan den training na Kòrsou i despues na
Boneiru i Aruba tambe danki na finansa di TUI Care
Foundation i Universidat di Kòrsou Dr. Moises Da
Costa Gomez. Nos ta mira e proyekto aki komo inisio
di mas partnership ku universidat i institutonan di
enseñansa den region i gustosamente ta ofresé
nos programa i materialnan di lès den otro idioma.
Dor di kompartí e pensamentu di GreenKidz ku nos
hubentut i e generashon nobo di maestro nos ke
duna un kontribushon duradero i kambio di menta
lidat pa unu bèrdè den Karibe Hulandes for di nos
lema ‘Changing the mindset of generations and
the teachers that teach them.’

KOMUNIKADO DI PRENSA

DÈSÈMBER, 2018

Parlamento Hubenil Hóben Goberná i Greenkidz
Manera ta kustumber, tur djasabra e hóbennan di parlamento hubenil Hóben Goberná ta
risibí formashon riba diferente tema i resientemente e formashon di parlamento hubenilHóben Goberná tabata na enkargo di Greenkidz Curaçao. Esaki den kuadro di e kampaña
Greenteenz; “ A World Without Waste” patrosiná pa Coca-Cola Curaçao.

www.greenkidz.org

greenkidzcuracao

trabou den e área di medio ambiente na Kòrsou.
E role models nan aki tabata representantenan di
Coca-Cola Kòrsou, Limpi Recycling, BPM, Plastic
Free Curaçao, ministerio di GMN i tambe dosentenan i manager den sektor privá ku ta boga pa
kambio den nan respektivo skol i empresanan.

E hóbennan a risibí informashon tokante polushon na Kòrsou i tambe di métodonan pa redusí,
reusá, resiklá i rechasá uzo di plèstik. Durante
e seshon interaktivo, e diferente dosentenan
di Greenkidz a para ketu na ponensianan ku
ta ilustrá kon dañino nos uzo di plèstik ta pa
medio ambiente ku nos mes tambe ta forma
parti di dje. Tambe tabatin oportunidat pa e
miembronan di parlamento hubenil kompartí
nan eksperensia i siña kon ta e manera korekto
pa separá plèstik pa resiklá.
Despues di esaki, e hóbennan a haña oportunidat
di speeddate ku role models ku ya ta hasi hopi

Durante seshonnan kòrtiku di 6 minüt kada
komishon di parlamento hubenil- Hóben Goberná a haña e oportunidat di hasi pregunta i
kompartí nan vishon pa un Kòrsou sin sushi pa
aña 2030. Ku e informashon aki e hóbennan mes
a krea un mindmap ku lo sirbi komo inspirashon
pa nan propio proyektonan i inisiativanan dirigí
na e komunidat hóben di Kòrsou. Prinsipalmente
e parti di konsientisashon a bini hopi dilanti i e
hóbennan mes a primintí di sigui konsientisá i
traha riba nan propio komportashon pa ku uzo di
plèstik na Kòrsou.
Pues den futuro Kòrsou lo por spera mas
di e koperashon entre Greenkidz Curaçao i
Parlamento Hubenil- Hóben Goberná pa yega
na un Kòrsou konsiente i sin sushi pa aña 2030.
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Successful GreenTeens
Workshop for
Youth Parliament Curaçao
Manera ta kustumber, tur djasabra e hóbennan di parlamento hubenil Hóben Goberná ta
risibí formashon riba diferente tema i resientemente e formashon di parlamento hubenilHóben Goberná tabata na enkargo di GreenKidz Curaçao. Esaki den kuadro di e kampaña
Greenteenz; “A World Without Waste” patrosiná pa Coca-Cola Curaçao.
The youngsters received training on pollution
in Curaçao, as well as on methods for reducing, reusing, recycling and discarding plastics.
During the interactive session, the GreenTeens
instructors expanded on the dangers that
plastics pose to the environment, with the note
that the environment is what we are all part
of. The youth-parliament members were also
able to share their own experiences and learn
how to correctly sort plastics for recycling.
Next, the youths “speed dated” with green

The youngsters used the information to create

role models who are already doing much for

a mind map that is to serve as inspiration

the environment in Curaçao. These included

for their own future projects and initiatives

representatives of Coca-Cola Curaçao, Limpi

targeting Curaçao’s youth community.
Environmental awareness is an issue that kept

and teachers and private-sector managers

coming up during the training, and the youth

who are advocating change within their

parliament member committed themselves to

respective schools and businesses.

continue raising awareness of this specific issue
in Curaçao, and to make changes to their own

During these speed dating sessions, each

use of plastics. Curaçao may therefore expect

of the “Hóben Goberná” Youth-Parliament

further

committees had the chance to ask questions

Curaçao and the “Hóben Goberná” Youth

and share their vision for a waste-free Curaçao

Parliament towards an environmentally aware

by 2030.

collaboration

between

and waste-free Curaçao by 2030.

GreenKidz

CERTIFICATE OF PARTICIPATION IN THE GREENTEENS
‘WORLD WITHOUT WASTE’ PROGRAM.

I commit to a
‘World without Waste’
I believe in the principles of Reduce,
Reuse, Recycle and Refuse.

Reduce

Reuse

Recycle

Refuse

Curaçao, Dutch Caribbean 2018/2019

CHANGING THE MINDSET OF GENERATIONS
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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.
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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.
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27 april 2018: één groene Koningsdag

Hartelijk dank aan hoofdcoördinator Luz Grift en GreenKidz vrijwilligers Angelique, Maya, Ivonne, Leona, Nicole, Martin,
Mieke, Thirza, Edzart, Tarun en Sidd.
Rapper Eco Loko, producer Ralph Durgaram, performers Migarda en Sheila en leerlingen van Pipita Basisschool.
Dutch Dream voor het beschikbaar stellen van een stand, een kroontjesstation en het podium
en Cur Aloë voor de donatie van 200 aloë stekjes.

‘Masha Danki’
Dutch
Dream

GreenKidz • GreenTeachers • Bonaire
werkbezoeken aan Stinapa en Selibon in oktober en december 2018
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