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Achtergrond

Lokaal lesmateriaal

GreenKidz, GreenTeens
en GreenTeachers

D
e GreenKidz
Foundation werd
in 2015 opgericht
door Maya Mathi-
as en Ivonne Zeg-

veld. De stichting maakt moder-
ne, tweetalige lesprogramma’s
over natuur en milieu voor het
funderend en voortgezet onder-
wijs. 

Mathias: ,,Onze slogans zijn
‘Changing the mindset of ge-
nerations & Moving towards 
a cleaner and greener Curaçao’.
Ik ben er best trots op dat ons
team duizenden GreenKids,
GreenTeens en GreenTeachers
bereikt. Onze interactieve en 
onderzoekende lesprogramma’s
worden heel positief ontvangen
door lokale scholen in het 
reguliere en speciaal onderwijs.
Dat geeft aan dat er een behoefte
is. Wereldwijd en ook op 
Curaçao is een mentaliteits-
verandering gaande. Jonge 
mensen zijn meer milieubewust
dan de generaties voor hen 
en wij dragen daar graag aan
bij.”

Als GreenKidz creators had-

den Zegveld en Mathias in eer-
ste instantie een tweetalig
GreenKidz Magazine voor ogen
met inspirerende verhalen en
weetjes over natuur en milieu.
De Curaçao Clean Up-beweging

bracht hen op andere ideeën.
Onder leiding van Maarten
Schakel vroegen zij om lespro-
gramma’s te ontwikkelen voor
het funderend onderwijs als
aanvulling op hun jaarlijkse Cu-

raçao Clean Up-activiteit. Zo is
het lesprogramma Plastic & Re-
cyclen ontstaan. De afgelopen ja-
ren maakten ze ook lesprogram-
ma’s voor tieners zoals World
without Waste en voor leer-

krachten in opleiding, zoals
GreenTeachers Caribbean.’

Best of both worlds
Mathias: ,,GreenKidz heeft nog
nooit geld gekregen van de over-
heid en in deze tijden rekenen
we daar ook niet op. Wij zijn al-
tijd geweldig gesteund door par-
ticulieren, bedrijven, service-
clubs en fondsen. Door de coro-
nacrisis wordt dat helaas
lastiger. Met stichting Carmabi
hebben wij inhoudelijk en didac-
tisch een zeer goede klik. Nu Cu-
raçao financieel zware tijden
doormaakt, is samenwerking uit
financieel oogpunt extra aan-
trekkelijk. Zo kun je kennis en
faciliteiten delen, risico’s sprei-
den maar ook focussen op waar
je goed in bent. Carmabi is in-
houdelijk zeer sterk en gedegen
met hun vele experts en ont-
vangt in hun natuurparken dui-
zenden schoolkinderen per jaar.
Wij staan bekend om onze mo-
derne didactiek en mooie, digita-
le lesmaterialen. Het samen-
brengen van ‘the best of both
worlds’ heeft de afgelopen
maanden tot twee mooie educa-
tieve projecten geleid met een
groot bereik.”

Samenwerking GreenKidz 
en Carmabi loont
GreenKidz en Carmabi, twee stichtingen die
zich al jaren succesvol inzetten voor milieu-
en natuureducatie hebben tijdens de corona-
crisis hun samenwerking geïntensiveerd.
Dat leidde tot twee projecten ‘Coral Heroes’
en ‘Kòrsou Limpi’, waarmee duizenden leer-
lingen in het funderend onderwijs worden
bereikt.

Van een onzer verslaggevers

Met het Coral Heroes-les-
programma dragen Carmabi
en de GreenKidz bij aan
Coral Awareness op Cura-
çao. Cor Hameete, hoofd
van het Marine Education
Center: ,,Met dit lesprogram-
ma laten we leerlingen zien
hoe mooi en kwetsbaar ons
koraalrif is, hoe we het kun-
nen beschermen en hoe we
er op een verantwoorde
manier van kunnen genie-
ten. Carmabi heeft een Mari-
ne Education Center op
Piscaderabaai, dat scholen

kunnen bezoeken. Met deze
les- en toetsmaterialen, die
gratis te downloaden zijn via
www.greenkidz.org en
www.carmabi.org, kunnen
lokale leerkrachten nu ook
zelfstandig aan de slag.
Scholen kunnen daarnaast
ook GreenKidz/Carmabi-
gastdocenten inhuren om de

koraallessen te verzorgen.”
Het Coral Heroes-lespakket
is gemaakt door een multi-
disciplinair GreenKidz/Car-
mabi-team van koraalex-
perts, vakdocenten, lesmate-
riaalontwikkelaars en pro-
fessionele vormgevers en
illustratoren en wordt in het
Nederlands en Papiaments

aangeboden. Het program-
ma bevat mooie interactieve
presentaties, spellen, liedjes,
kleur- en kijkplaten en
mindmaps voor leerlingen,
maar ook toetsen en een
uitgebreide docentenmap.
De vier koraallessen en
eindtoets sluiten daarnaast
ook naadloos aan bij de
kerndoelen van het formele
curriculum van het vak
Mens, Natuur en Techniek
(MNT) wat prettig en vooral
ook efficiënt is voor lokale
MNT-docenten.

Coral Heroes-
lesprogramma

Opening Kòrsou Limpi Kindertentoonstelling. FOTO MAX VAN AALST

De visie van de organisatie is in
dit document opgetekend. 

GreenKidz Excursie naar een recycle-unit. FOTO KIM HENDRIKS
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Toekomstperspectief
De samenwerking tussen Car-
mabi en GreenKidz loont en

smaakt naar meer. Lokale scho-
len geven aan behoefte te 
hebben aan aantrekkelijk, lokaal

lesmateriaal over natuur- en 
milieu-onderwerpen, dat rele-
vant en herkenbaar is voor leer-

lingen op Curaçao, zo vinden
Mathias en Zegveld. Het Coral
Heroes-programma is ontwik-

keld voor groep 7 van het funde-
rend onderwijs. Als het aan
GreenKidz en Carmabi ligt,
komt er binnenkort een inte-
grale Coral Heroes-leerlijn 
bij voor groep 1 tot en met groep
8. 

Ook zijn er nieuwe mogelijk-
heden door de digitalisering 
van het onderwijs. Mathias:,,Het
maken van meertalige E-learns
en E-games wordt steeds goed-
koper en gebruiksvriendelijker.
Zo kun je in één keer veel meer
leerlingen bereiken en in de toe-
komst veel sneller en eenvoudi-
ger groene lesprogramma’s ma-
ken voor de hele Dutch Caribbe-
an. Wat ons betreft komt er dus
ook een Boneiru Limpi en een
Aruba Limpi lesboek en ten-
toonstelling.”

Meer weten over GreenKidz en
Carmabi en gratis lesmaterialen
voor het funderend en voortgezet
onderwijs van Curaçao? Kijk 
op www.greenkidz.org en
www.carmabi.org of neem 
contact op met GreenKidz 
coördinator Maya Mathias 
via maya@greenkidz.org.

Het concept van de Kòrsou
Limpi-kindertentoonstelling
in het Savonet Museum en
het bijbehorende lesboek
werden ontwikkeld door
GreenKidz Creators Mathias
en Zegveld. Illustrator Sander
van Beusekom voorzag het
materiaal van prachtige illus-
traties, waarin kinderen direct
hun eigen eiland en het
Christoffelpark herkennen,
waar de gidsen van Carmabi

jaarlijks duizenden schoolkin-
deren verwelkomen. In de
Kòrsou Limpi-kinderhoek
maken deze schoolkinderen
op een speelse en onderzoe-
kende wijze kennis met de
begrippen afval en zwerfvuil
en de duurzame principes
van Reuse, Reduce, Recycle &
Refuse. De tentoonstelling en

het lesboek sluiten bovendien
weer naadloos aan bij het
GreenKidz-lesprogramma
Plastic & Recyclen dat al
eerder ontwikkeld werd.
Op een groot en kleurrijk
muurpaneel in de Kòrsou
Limpi-museumhoek zijn
allerlei zwerfvuil-elementen
met magneten aangebracht.

Die elementen kunnen kin-
deren zelf van de muur halen
en deponeren in de juiste
afvalbak. Zo maken zij hun
eiland letterlijk en figuurlijk
schoon en leren zij spelender-
wijs over verschillende soor-
ten afval en wat je ermee kunt
doen. De kinderhoek is ook
voorzien van kijk- en kleur-

platen en een groot kleurrijk
praatboek, dat kinderen met
elkaar laat discussiëren over
afval en zwerfvuil en ook
handvatten biedt om hier zelf
wat aan te doen. Mathias: ,,De
Kòrsou Limpi-tentoonstelling
gaat over awareness en empo-
werment met als centrale
boodschap ‘Houd Curaçao
mooi en schoon, want dan
kun je terecht trots zijn op
jezelf, je school en je eiland.”

Kòrsou Limpi-lesboek en -tentoonstelling 

GreenTeachersCaribbean-project. FOTO IVONNE ZEGVELD
Magnetisch muurpaneel van Kòrsou Limpi in het Savonet Museum Christoffel-
park. FOTO KIM HENDRIKS

Presentatie Kòrsou Limpi Lesboek. FOTO KIM HENDRIKS

over het milieu


