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Er is behoefte aan 
Papiamentstalig lesmateriaal 
dat aansluit bij de leefwereld 

van kinderen op Curaçao 

Op 18 november 2015 presenteerde 
GreenKidz haar eerste lespakket 
‘Plastic en Recyclen’ aan het publiek. 
Dit moderne, tweetalige lesplan 
wordt gratis en blijvend aan het 
funderend onderwijs beschikbaar 
gesteld en leert kinderen waarom 
plastic zo schadelijk is voor het milieu 
en hoe je kunt recyclen op Curaçao. 

GreenKidz lessen zijn, met medewerking van 
alle schoolbesturen, dit najaar zeer succes 
vol op zes FO scholen verzorgd. Volgend 
jaar worden nog veel meer scholen bereikt. 
Het lespakket maakt deel uit van een breder 
pakket aan groene excursies, gastlessen 
in de klas, een website en een spetterend 
GreenKidz Award Feest dat lokale kinderen 
inspireert om zorgzaam en verantwoordelijk 
om te gaan met het milieu. GreenKidz crea
tors Maya Mathias en Ivonne Zegveld, kijken 
zeer tevreden terug op het eerste Green Kidz 
jaar, waarbij hun project ook voor de Sustai
nable Innovation Award 2015 van Curaçao 
werd genomineerd. 

Modern en lokaal lesmateriaal

Zegveld: ‘Er is behoefte aan milieueducatie 
en modern Papiamentstalig lesmateriaal dat 
aansluit bij de leefwereld van kinderen op 
Curaçao. Daar wilden wij graag in voorzien. 
We merken op alle scholen hoe enthousiast 
kinderen zijn en hoeveel vragen er over mi
lieuvervuiling en recycling worden gesteld. 
GreenKidz is in één jaar tijd uitgegroeid 
tot een echte beweging waarbij kinderen, 
scholen en veel vrijwilligers zich actief in

zetten voor een groener, schoner, gezonder 
en veiliger Curaçao en daarbij gesponsord 
worden door fondsen en het lokale bedrijfs
leven. Die sponsoring is cruciaal, omdat wij 
vinden dat al onze activiteiten en lesmateri
alen voor kinderen en scholen te allen tijde 
gratis beschikbaar moeten zijn.’ 

Lancering Kindermagazine

Het project loopt nog minstens twee jaar 
door. GreenKidz is, samen met haar officië
le partner ‘Curaçao Clean Up’, nog heel wat 
van plan. Mathias: ‘Volgend jaar willen we 
meer scholen bereiken en naast een les
pakket investeren in een Papiamentstalig 
lesboek over milieuzorg en recycling en een 
GreenKidz magazine voor alle 9 tot 12 jarigen 
op Curaçao. Ons GreenKidz motto is ‘Turn 
your world around’. Met een groeiend Green
Kidz team en een groeiend aantal duurzame 
sponsoren werken wij aan bewustwording, 
waardeneducatie van onze eigen jeugd en 
aan een groene mentaliteitsverandering, die 
ook op Curaçao hard nodig is.’

Meer informatie

Voor meer informatie zie de Face bookpagina 
greenkidzcuracao of neem contact op met 
Ella Rosa 5651570 of ella@greenkidz.org.

GREENKIDZ NOMINATED FOR THE 
SUSTAINABLE INNOVATION AWARD 2015


