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Gulle donatie Curaçao Corporate 
Challenge   

De nieuwe GreenKidz website werd gefinancierd 

door de Rotary Club of Curaçao. De fondsen 

werden opgehaald tijdens de Curaçao 

Corporate Challenge 2019, een team-building 

event waar vele vooraanstaande bedrijven aan 

meededen. Het thema van 2019 was ‘Make 

Curaçao Green Again’. Met dit event wilde de 

Rotary Club of Curaçao meer awareness creëren 

en de GreenKidz Foundation ondersteunen in 

haar missie om bij te dragen aan een mooier 

en schoner Curaçao. Mede door dit event heeft 

de Rotary Club of Curaçao als hoofdsponsor 

van 2020 maar liefst NAf. 75.000 beschikbaar 

kunnen stellen aan de GreenKidz Foundation, 

waarvoor de stichting heel dankbaar is. 

Deelnemers aan de Curaçao Corporate 

Challen ge van 2019, die door hun deelname 

bijdroegen aan de gulle donatie die GreenKidz 

van Rotary Club of Curaçao ontving :

• Banco di Caribe
• Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
• Deloitte Dutch Caribbean
• ENNIA Feel secure
• EY Dutch Caribbean
• Kooyman Curaçao
• MCB Curaçao
• PSB Bank N.V.
• RBC Bank Curaçao 
• Stichting Bab
• Vidanova Bank

GreenKidz lanceert website 
met gratis lesmateriaal
In de aanloop naar de World Clean Up Day lanceert de GreenKidz Foundation samen 
met Rotary Club of Curaçao haar nieuwe website. De website bevat een groot aantal 
kleur- en kijkplaten van illustratoren Sander van Beusekom en Ariadne Faries en 
kleurrijke, tweetalige lesmaterialen (PAP en NED) over milieuzorg, plastic & recylen, 
plastic soep en de principes van Reuse, Reduce, Recycle & Refuse. Het materiaal is 
eenvoudig en gratis te downloaden door iedereen via de website www.greenkidz.org

Aanvulling op Curaçao Clean Up 
activiteiten 

De GreenKidz Foundation werd 5 jaar geleden 

opgericht om de jaarlijkse Curaçao Clean Up 

activiteiten te ondersteunen met educatief 

materiaal. Sindsdien bereikte GreenKidz duizen-

den leerlingen in het funderend en voort gezet 

onderwijs met modern en gratis milieu-onderwijs. 

De nieuwe website werd gebouwd door Rianne 

Hellings van Kuki & Ko en prachtig vormgegeven 

door Ivonne Zegveld van I-Design, één van de 

oprichters van de GreenKidz Foundation in 

2015. Maya Mathias, GreenKidz coördinator 

en directeur van Balance Blended Learning, 

schreef de teksten, die helder weergeven welke 

activiteiten de stichting uitvoert voor GreenKidz, 

GreenTeens en GreenTeachers. 
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Kòrsou Limpi
Reduce
Reuse

Recycle
Refuse

MAYA MATHIAS
SCHRIJVER

IVONNE ZEGVELD
VORMGEVER

RIANNE HELLINGS
WEBSITE BOUWER

Voor meer informatie bezoek onze website www.greenkidz.org en Facebook pagina greenkidzcuracao
of neem contact op met GreenKidz coördinator Maya Mathias (T: 528-0445, mathias@greenkidz.org).

Meer informatie


