
Rapper Mason op 
GreenKidz feest 
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Afgelopen vrijdag sloot GreenKidz het schooljaar af met een spetterend eindfeest in 
Kura di Arte. Hoogtepunten waren de spannende Eco Rap competitie waarbij Kolegio 
Dodo Palm uit Seru Fortuna als winnaar uit de bus kwam en het verrassingsoptreden 
van Rapper Mason, die juichend werd onthaald

Persbericht  |  19 juni 2017

Ella Rosa en Nathaly Werleman, de hoofd
organisatoren van het GreenKidz feest kijken 
zeer tevreden terug. Rosa: ‘Samen met een 
groot team van vrijwilligers en sponsoren zijn 
we maanden bezig geweest om dit GreenKidz 
feest een uniek en groen karakter te geven. 
Dat is goed gelukt. Het afgelopen schooljaar 
hebben we heel fijn samengewerkt met ne
gen nieuwe GreenKidz scholen en het geeft 
ons veel voldoening om alle schoolleiders en 
betrokken leerkrachten extra in het zonnetje te 
zetten en alle 350 GreenKidz leerlingen crea
tief en muzikaal uit te dagen met onze Eco Rap 
competitie.’  

Zelfgemaakte Eco-raps 
als lesmateriaal

GreenKidz zet zich met een groot aantal lo
kale professionals en een enthousiast gastdo
cententeam al 3 jaar in voor modern en gratis 
milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao. 
Dat doet zij met leerzame en levendige (bui
ten)activiteiten en kleurrijke lesmaterialen. 
‘Onze kernboodschap is ‘Trots op jezelf, trots 
op je school en trots op je eiland’, vertellen 
Ivonne Zegveld en Maya Mathias, de oprich
ters van GreenKidz. ‘Wij stimuleren kinderen 
om zorgzaam om te gaan met hun eiland en 
met elkaar.’
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Op de hippe raps die de leerlingen dit jaar zelf 
bedachten en de groene boodschap die er 
in verweven zit, kunnen de scholen trots zijn. 
Zegveld: ‘Die raps worden binnenkort op de 
GreenKidz website geplaatst, op social media 
gedeeld en in het schoolmateriaal verwerkt. Zo 
kan iedereen er van leren en genieten. Dat past 
ook goed in onze visie dat al onze tweetalige 
lesmaterialen gratis beschikbaar zijn voor iede
reen die daar interesse in heeft.’

Voor meer informatie zie www.greenkidz.org  
of onze Facebookpagina Greenkidzcuracao

< Op de foto links:
Kinderen dansen op de rap-muziek van Mason

Op de foto’s beneden:
Impressie van workshops voor de kinderen

De GreenKidz Award ging naar Kolegio Dodo de Palm

Trots op jezelf 
     trots op je school & 
trots op je eiland

Beste schoolleiders en leerkrachten,

Op vrijdag 16 juni 2017 sluiten wij ons GreenKidz schooljaar feestelijk af met een Award feest 

in Kura di Arte te Pietermaai. Op dit spetterende feest bent u, samen met de leerkrachten 

en leerlingen van de klassen die aan GreenKidz hebben meegedaan, van harte welkom. 

Het definitieve feestprogramma ontvangt u nog van onze GreenKidz feest coördinator Ella 

Rosa, waarbij het hoogtepunt van ons feest de GreenKidz Rap Contest zal zijn. De school 

met de leukste rap wordt dit jaar namelijk winnaar van ons GreenKidz Award!

Op pagina twee vindt u meer informatie over de GreenKidz Rap Contest en Ella Rosa staat 

u graag persoonlijk te woord (tel.: 565-1570) als u nog vragen heeft. Wij gaan in ieder geval 

ons uiterste best doen om al onze GreenKidz scholen op 16 juni mooi in het zonnetje te 

zetten en alle leerlingen een onvergetelijk GreenKidz feest te bezorgen. 

Hartelijke groet,

Kernteam van GreenKidz
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Trots op jezelf, 
trots op je school, 
trots op je rap 

Maya Mathias 
 

Ivonne Zegveld Ella Rosa

Uitnodiging GreenKidz Award Feest 
Datum: vrijdag 16 juni 2017

Tijd: 14.00 uur t/m 19.00 uur
Plaats: Kura di Arte, Pietermaai




