
GreenKidz en EWT lanceren 
uniek lespakket voor 
Global Handwashing Day
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Jaarlijks zorgt slechte handhygiëne wereldwijd voor onnodige ziektes en tienduizenden sterfgevallen. 
Vooral jonge kinderen, die hun handen niet goed wassen, zijn kwetsbaar. Voor Global Handwashing 
Day, dat jaarlijks op 15 oktober gevierd wordt in meer dan 100 landen, bundelde EWT daarom 
krachten met GreenKidz. Samen voorzagen zij 5 scholen in het funderend onderwijs op Curaçao 
van een modern en vrolijk lesprogramma met prachtige Papiamentstalige lesmaterialen vanuit de 
visie om dat in de toekomst voor steeds meer scholen te gaan doen.

Persbericht    Willemstad, 15 oktober 2017

Jong geleerd, jong gedaan

In de weken voorafgaande aan Global Hand
washing Day kregen 150 leerlingen van Kole
gio Annie Koenraad, Fatima College, Kolegio 
San Martin de Porres, Joan Mauritsschool en 
Prof. Dr. Nelly Winkel bezoek van het Green
Kidz/ EWTgastdocententeam. Met levendige 
groeps gesprekken, prachtige, kleurrijke posters 
en actieve liedjes en opdrachtjes leerden kinde
ren waarom handen wassen zo belangrijk is en 
hoe je dat in 5 logische stapjes kunt doen. Aan 
het eind van de les mocht elk kind bij de wasbak 
in de klas demonstreren hoe het handen was
sen moest en kreeg het als beloning een prach
tig certificaat mee naar huis met daarop in grote 
letters ‘Handenwas kampioen’. Alle leerlingen 
konden bovendien via hun klas met een prach
tige handenwaskleurplaat meedoen aan de 
EWT kleurwedstrijd, waarvoor de groothandel 
mooie prijsjes beschikbaar stelt.

Moderne lesmaterialen 
voor elke school

Lilliana Kok, projectleider van het handen was
project: ‘Ons EWT Management Team is al ja
ren actief betrokken bij educatieve activiteiten 
voor een betere handhygiëne van onze jeugd. 
Wij zijn distribiteur van Reckitt & Benckiser dat 
ons project sponsort met Dettol zeep, een ge
liefd product op Curacao, dat een antibacteri
ele werking heeft. Door de samenwerking met 
GreenKidz, hebben we nu mooie aansprekende 
lesmaterialen gemaakt en kunnen we veel meer 
scholen bereiken dan voorheen. Voor Global 
Handwashing Day staan overheidsinstanties, 
maatschappelijke en particuliere instanties in 
meer dan honderd landen bewust stil bij het be
lang van schone handen. Als bedrijf willen wij nu 
ook onderzoeken of wij er met onze eigen over
heid voor kunnen zorgen dat alle lokale scholen 
de educatieve materialen kunnen krijgen, die 
wij samen met GreenKidz hebben gemaakt.


