
Op 22 april is GreenKidz, in de 
bioscoop aanwezig met recycle 

spelletjes en Tooby kleurplaten 
voor kinderen en een informatiestand voor 
volwassenen. De tweetalige film ‘Tooby 
en de Bosbende’ ‘Tooby den Porkeria’ in 
het Papiaments)  is spannend, grappig en 
prachtig uitgewerkt. Het heeft volgens 
Willemijn Jussen, de bedenkster van de 
film, een boodschap die ook naadloos bij 
Earth Day aansluit. Jussen: ‘Deze film leert 
kinderen op speelse wijze dat ze hun afval 
niet zomaar op straat of in de natuur mogen 
gooien, maar veel beter kunnen scheiden en 
her gebruiken, zodat iedereen daar profijt van 
heeft.’ Jussen, een zeer milieubewuste ‘Yu di 
Kòrsou’, en bedenkster van het aapje Tooby, 
werkte bijna vijf jaar onaflatend aan haar 
droom: het maken van een Papiamentstalige 
en Neder landstalige animatiefilm voor de 
jeugd. De film ging vorige maand in première 
en werd zeer goed ontvangen door pers en 
publiek. Voor de stichting Tooby is dat een 
prachtige eerste stap van een veel langer 
(milieu)awareness traject.

Curaçaose 
kinderanimatiefilm 

met groene 
boodschap

Samenwerking Tooby en GreenKidz

Jussen; ‘Als Stichting Tooby willen wij onze 
animatiefilm en milieu boodschap zo breed 
mogelijk verspreiden op Curaçao. Alle FO 
scholen op Curaçao hebben daarom de 
Tooby DVD gekregen en het bijbehorende 
Tooby voorleesboekje.Komend schooljaar wil 
stichting Tooby ook gaan samenwerken met 
GreenKidz om in het funderend onderwijs 
meer edu ca  tieve Tooby activiteiten en lessen 
te verzorgen met behulp van het GreenKidz 
gastdocenten team. Curaçao brengt als (ei)
land weinig films uit en, volgens Jussen, 
zeker geen animatie films in de stijl van Tooby 
voor een jonge doel groep. Het feit dat een 
aantal bekende Curaçaose musical en 
zang talenten zoals Danny Yanga en Izaline 
Calister meewerkten aan de film, maakt de 
film extra uniek. De screening van ‘Tooby en 
de bosbende’ als gratis voorfilm op Earth 
Day en de week er na is een mooie stap 
om veel jonge kinderen te bereiken en, wat 
Jussen betreft, de start van een vruchtbare 
samenwerking met GreenKidz.

Op zaterdag 22 april wordt wereldwijd 
extra aandacht besteed aan het milieu in 
het kader van de jaarlijks terugkerende 
Earth Day. Zo ook in Curaçao. Vanaf 22 
april wordt de kinder-animatiefilm ‘Tooby 
en de Bosbende’ met dank aan Cor 
Dammers, een week lang als voorfilm in 
de Cinemas gedraaid voor de hoofdfilm 
Spark die dagelijks om 15.30 uur begint. 

Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina’s Tooby en Greenkidzcuracao


